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Co vy na to, 
pane starosto?

Poslanci v minulých dnech 
schválili senátní novelu, 
podle které by nemuseli 
majitelé domů odklízet 
sníh z chodníků přilehlých 
k jejich nemovitosti. Tato 
starost by nově připadla 
obcím. Co vy na to, pane 
starosto?
Já tento zákon vítám a plně 

jej podporuji. Tento zákon totiž není zákon o uklí-
zení chodníků, jak to mnozí mylně interpretují 
a na základě toho s ním nesouhlasí. I podle stáva-
jícího zákona není povinností lidí uklízet chodníky. 
Majitelé domů mají pouze odpovědnost za škody 
vzniklé na chodnících před jejich domy v důsledku 
toho, že nejsou udržovány. A nemůže mít přece 
někdo odpovědnost za majetek, který mu nepatří. 
Navíc je podle mě naprosto nesmyslné chtít po li-
dech, aby chodníky udržovali nepřetržitě. 

Pokračování na str. 3

Kdo uklidí chodníky?

PRVNÍ OBČÁNEK MĚSTA. Prvnímu letošnímu občánkovi města i jeho rodičům přišli popřát hodně 
štěstí do života také starosta města Zdeněk Janalík a matrikářka Jarmila Medková. (Více na str. 4)

Prusinovice (frs) - Zásadní 
otázku si kladou pořadatelé 16. roč-
níku Rohálovské desítky, populárního 
běžeckého závodu, který se usku-
teční v sobotu 28. února v Prusino-
vicích. Padne rekord trati? Podaří 
se některému ze závodníků pokořit 
magickou hranici 30 minut? Loňský 
vítěz Miroslav Vanko zůstal před tou-
to metou o 13 vteřin a v roce 2007 

Startuje Rohálovská desítka

Tajemník se loučil

Hrabě Rottal zahájil zámecký ples

dokonce o pouhé dvě vteřiny. Jak 
nám potvrdil hlavní pořadatel závodu 
Ondřej Němec, všechno bude zále-
žet především na počasí a kvalitě 
povrchu trati. Jeden rekord si však 
loňský ročník zapsal.  V součtu všech 
kategorií se na start postavil největší 
počet závodníků v historii závodu.

(Další informace na str. 27)   

Holešov (frs) - Další jedná-
ní holešovského zastupitelstva se 
uskutečnilo v pondělí 23. února. 
Na úvod si zastupitelé kromě jiného 
vyslechli prezentaci ředitele Tepel-
ného hospodářství Zdeňka Chu-
dárka, který přítomným vysvětloval 
tvorbu cen tepla. V dalším programu 
pak zastupitelé projednávali majet-
kové body. Největší diskuzi vzbudila 
žádost majitele restaurace Pumpa 
o odprodej pozemků před a za tímto 

objektem. Z jeho záměru vyplynulo, 
že chce v okolí vybudovat další par-
kovací plochy. Nad restaurací pak 
hodlá postavit další patro a posky-
tovat tady ubytování. Proti tomu se 
však na zastupitelstvu zvedla vlna 
nevole nejen z řad některých za-
stupitelů, ale také občanů bydlících 
v okolí. Prodej pozemků nakonec 
zastupitelé neschválili. 

Dokončení na str. 3

Holešov (rr) - Ctihodný hrabě J. M. František Antonín Rottal s man-
želkou Cecilií (které v rokokových kostýmech představovali Jiří Zapletal 
a JUDr. Jarmila Pokorná) s doprovodem zahájili Velký zámecký ples, 
který proběhl v sobotu 21. února ve společenské části holešovského 
zámku. Účastníkům plesu zahrály holešovský Big Band za řízení Josefa 
Hájka a Retrospekt, konferenciérem večera byl Eduard Hrubeš. 
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• Pronajmu byt 1+1 s balkonem, 56 m2, přízemí, 
na Novosadech. Tel. 602 953 642.

• Práce doma. www.jobdoma.cz 

• Zhubni! www.topfigura.cz 

• Koupím několikasvazkový román Emy 
Destinnové Ve stínu Modré růže. Kontakt 
728 370 423.

• Chcete stavět bez starostí? Nabízíme pro-
vedení stavby ekol. a ekonom. domků na klíč 
dle vašeho výběru, příp. i na vašem pozemku. 
Tel.: 773 093 428.

• www.levnekrmivo.cz

Byt 2+1 U Letiště
Od dubna 2009

volný k pronajmutí.
Tel.: 774 329 505

SERVIS, INZERCE

 1. Rekonstrukce 1. ZŠ Smetanovy sady 630, Holešov - 1. etapa - vstup 
- 2 224 516,00 Kč, z toho 2 000 000,- Kč dotace od ministerstva 
financí 

 2. Záchytný plot u parkoviště ve Všetulích - 50 364,37 Kč  
 3. Hydrant v lokalitě Nad Sadovou - 20 309,00 Kč  
 4. Chodník zámecké koupaliště - 41 542,00 Kč 
 5. Veřejné osvětlení Za Oborou - 1 215 528,00 Kč 
 6. Parkoviště v areálu polikliniky - 1 010 309,00 Kč  
 7. Městský kamerový systém - 509 837,00 Kč 
 8. Cyklostezka Za Vodou - 8 979 117,67 Kč, z toho 5 248 000,- Kč 

dotace od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) 
 9. Dobrotice, Žopy - odkanalizování - 40 497 067,78 Kč, z toho 

30 000 000,- Kč dotace od ministerstva zemědělství
 10. Záchrana a restaurování kulturní památky - zámek Holešov - sala 

terrena - 6 270 502,00 Kč, z toho 1 000 000,- Kč dotace ze Zlínského 
kraje  

 11. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) 
- 1. etapa -1. A část - 8 320 303,00 Kč  

 12. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) - 
1. etapa -1. B část 39 044 446,00 Kč, z toho 29 000 000,- Kč dotace 
od MF 

 13. Rekonstrukce fasády - bazén - 500 000,00 Kč  
 14. Oplocení hřiště Novosady - 20 538,00 Kč  
 15. PD (projektová dokumentace) - kanalizace Tučapy 
  - 261 681,00 Kč  
 16. PD - jihovýchodní obchvat - 839 664,00 Kč  
 17. PD - chodník Žopy - 134 070,00 Kč  
 18. PD - lávka Novosady - 127 092,00 Kč  
 19. PD - Základní technické vybavení rodinných domků Nad Sadovou 

4. část - 25 500,00 Kč 
 20. PD - rekonstrukce horní části zámku -1 503 550,00 Kč 
 21. PD - kruhová křižovatka u gymnázia - 105 500,00 Kč 
 22. PD - centrum volnočasových aktivit - Americký park 
  - 923 560,00 Kč 
 23. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra - střecha, 

fasáda - 450 000,00 Kč
 24. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra (zámek) 

- II. NP a III. NP - 2 433 550,00 Kč 

Celkem 115 508 546,82 Kč, z toho dotace investičních akcí celkem 
- 67 248 000,- Kč
 25. Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika - 4 379 879,00 Kč, z toho 

3 500 000,- Kč dotace od MK. Tato akce byla vyjmuta z investic 
z důvodu určení ministerstvem kultury jako neinvestice. 

Celkem - 119 888 425,82 Kč, z toho dotace celkem 70 748 000,- Kč

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 
PROVEDENÝCH ZA ROK 2008

MĚSTO HOLEŠOV 
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění

zveřejňuje záměr pronájmu pozemků 
na dobu od 1.4.2009 do 31.3.2016 (7 let):
p.č. 3528, orná půda,k.ú.Holešov, o výměře 18 m2, p.č. 165/1, orná půda, 
k.ú.Količín,o výměře 13 m2, p.č. 165/2, orná půda, k.ú.Količín,o výměře 
14 m2, p.č. 961,  orná půda, k. ú.Všetuly, o výměře 17 m2, na dobu 
od 1.4.2009 do 31.3.2014 (5 let):
p.č. 3523,ost.plocha,k.ú.Holešov,o výměře 806 m2, p.č.3525/4,ost.plo-
cha,k.ú.Holešov,o výměře 44 m2, p.č. 1059/6, ost.plocha,k.ú. Všetuly,o 
výměře 7 m2, na dobu od 1.4.2009 do 31.3.2010 (1 rok):
p.č. 165/1, orná půda,  k.ú. Količín, o výměře 21 m2, p.č. 253/2, ost. 
plocha, k.ú. Količín, o výměře 194 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR v sou-
vislosti s výstavbou rychlostní silnice R 49 za cenu 9,- Kč/m2/rok.
Zájemce o pronájem pozemků musí podat žádost písemně, a to buď 
poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01  Holešov, 
nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov do 3. 3. 2009.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, účel využití pozemků. 
Pronájem pozemků bude projednán na nejbližší schůzi rady.

Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne Odbor správy 
nemovitostí Městského úřadu Holešov, Ing. Eva Fryčová, tel. 
573 521 400, nebo Jana Kolářová, tel. 573 521 404.
Záměr pronájmu městských pozemků je zveřejněn na úřední desce 
v termínu od 16. 2. 2009 do 3. 3. 2009.

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Stavební firma Rovina, a.s., 
se sídlem v Hulíně, hledá

stavebního technika/
stavbyvedoucího do HPP

Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání (obor pozemní stavby),

ŘP skupiny B, dobrou orientaci v rozpočtech 
a uživatelskou znalost práce na PC.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete stručný životopis 

vč. kontaktu na Vás (i Vašeho předchozího zaměstnavatele) 
na adresu: bakalikova@rovina.cz.



3

hole‰ovsko 4/2009

Dokončení ze str. 1
V samotném závěru schůze pak vedoucí představitelé města oficiálně 

poděkovali za vykonanou práci tajemníkovi úřadu JUDr. Václavu Langovi, 
který k 1. březnu 2009 odchází do důchodu. Zastupitelé mu při této příle-
žitosti udělili Pamětní list v deskách. 

Novým tajemníkem Městského úřadu v Holešově se od března stane 
ing. František Fuit, bývalý ředitel Kroměřížské nemocnice.

Za nejsilnější opoziční stranu v zastupitelstvu přišel tajemníkovi 
poděkovat poslanec Josef Smýkal.  

Pokračování ze str.1
V minulých dnech například padal sníh v průběhu celých  dnů. To si 

jako měli vzít dovolenou, aby odhrnovali sníh před svými domy perma-
nentně, a vyvarovali se tak případných žalob od někoho, kdo by si zlomil 
nohu? Znovu opakuji, že této povinnosti se nemůže město zbavit na úkor 
občanů. Už proto, že má mnohem více možností, jak případným právním 
následkům čelit. Nový zákon pouze napravuje tyto nelogičnosti.

Vůbec si navíc nemyslím, že díky novému zákonu lidé přestanou 
chodníky uklízet. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že ten, kdo uklízel 
chodníky doposud, bude tak činit i nadále. Prostě proto, že chce mít kolem 
domu uklizeno. A proti těm, kteří chodníky neuklízí, stejně město žádné 
sankce uplatnit nemůže.

Hodně se hovoří o vysokých dopadech, které bude mít tento zákon 
na rozpočty měst. Ani to však podle mě nebude tak dramatické. Přede-
sílám, že město taky neuklidí všechny chodníky, to prostě není technicky 
možné. Ani v současné době neuklízíme všechny chodníky patřící městu. 
V určitých lokalitách budou podobně jako na některých silnicích značky, 
že se tento chodník v zimě neudržuje. 

(frs)

Kdo uklidí chodníky?

Co vy na to, pane starosto?
Tajemník se loučil

Sněhové přívaly z minulých dnů zasypaly také ulice Holešova.

Vedoucí představitelé města hlasují o udělení Pamětního listu 
v deskách pro právě končícího tajemníka úřadu Václava Langa.
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Holešov (frs) - Po několika slavnostních 
akcích, kterými byla otevřena rekonstruovaná 
část holešovského zámku, se dočkala své 
premiéry v novém kabátě také obřadní síň sala 
terrena. V sobotu 14. února se tady uskutečnilo 
první vítání občánků  a také zlatá svatba. 

Teprve několikatýdenní Marek Krumpolc 
tady absolvoval společně se svými rodiči a dal-
šími příbuznými hned dvě prvenství. Členky 
sboru pro občanské záležitosti Eva Mikešová 
a Jindřiška Teplíčková jej přivítaly jako prvního 
holešovského občánka narozeného v tomto 
roce a zároveň jako první dítě slavnostně přiví-
tané do života v opravené obřadní síni. Při této 
příležitosti dítěti i rodičům popřáli do dalšího 
života hodně úspěchů starosta města Zdeněk 
Janalík a matrikářka Jarmila Medková a předali 
mu za město dárek.  

V obřadní síni přivítali  prvního občánka města

První holešovský občánek roku 2009 
se jmenuje Marek Krumpolc. Narodil se 
1. ledna 2009 ve Zlíně jako první dítě rodičů 
Marcely a Ondřeje Krumpolcových.

S Marečkem se vedle příbuzných při-
šli do obřadní síně přivítat děti v krojích 
z holešovského dětského souboru Zrníč-
ko z TyMy ve Všetulích a také starosta 
města Zdeněk Janalík spolu s matrikářkou 
Jarmilou Medkovou, kteří rodičům popřáli 
a předali prvorozenému občánkovi roku 
2009 za město malou pozornost.

Zlatou svatbu v sala terreně oslavili také manželé Bohumil 
a Jindřiška Valentovi ze Žop. Za svůj život vychovali 3 děti, 

mají 4 vnuky a jednoho pravnuka.

Oficiální oddací dny v sala terreně jsou určeny na třetí sobotu v mě-
síci. V tomto termínu se budou obřady konat bez správního poplatku, a to 
za předpokladu, že jsou oba snoubenci občané ČR. Každou jinou sobotu 
nebo jiný den po domluvení konkrétního termínu je stanoven správní 
poplatek dle sazebníku správních poplatků 1.000,- Kč. Kapacita svatební 
síně je 80 osob, oddací hodiny jsou stanoveny podle dohody.

Adresa svatební síně: sala terrena holešovského zámku.
Adresa matriky: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 

Holešov, telefon: 573 521 355,  fax: 573 527 210, e-mail: jarmila.med-
kova@holesov.cz.

Mezi prvními nově přivítanými občánky Holešova byla 
i Vaneska Šimková, která se narodila 9. ledna. 

<  Nedílnou součástí obřadů v sala terreně je i hudební a pěvecký 
doprovod. Ten obstarávají zpěvačka Kateřina Machalová, Ivo Kurečka 
na housle a Miroslav Olšina na varhany. 

V Holešově ubývá lidí

Chcete obřad v sala terreně?

Holešov (frs) - V loňském roce se v Holešově a místních částech 
narodilo celkem 151 dětí, v roce 2007 pak 129. V roce 2008 zemřelo 
147 občanů, v průběhu roku 2007 pak odešlo z tohoto světa 118 hole-
šovských občanů. V průběhu předcházejícího roku evidovala holešov-
ská matrika 74 svatebních obřadů. Ty se konaly většinou v zasedací 
místnosti městského úřadu, ale například také v zámecké zahradě. 
Z dalších statistických čísel vyplývá, že v průběhu posledních třech 
let se počet obyvatel Holešova včetně místních částí snížil. V lednu 
2007 žilo v Holešově 12 205 obyvatel, o rok později 12 083 obyvatel 
a k 28. 1. 2009 to bylo 12 030 obyvatel.

Následně pak členky sboru pro občanské 
záležitosti přivítaly ještě další tři nové občánky.  

Sobotní program v sala terreně uzavřela 
zlatá svatba Bohumila a Jindřišky Valentových 
ze Žop.
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Občanská poradna Lions Clubu Holešov Cecilie
Oznamujeme, že občanská poradna Lions Clubu Holešov Cecilie 

změnila své sídlo.
Nyní působí v objektu č.p. 310/6 na ulici Dlažánky (vedle „zahrádkářů).
Provozní den a hodina se nemění, tuto poradnu lze navštívit každou 

středu odpoledne v době od 15.30 do 17.30 hodin. 
Děkujeme ještě jednou Pavlu a Radkovi Ehrlichovi, kteří nám nezištně 

poskytli své prostory a občanskou poradnu jsme mohli provozovat v jejich 
objektu až do dnešních dnů.

JUDr. Jarmila Pokorná

Lions Club změnil sídlo Lidovci hodnotili na členské schůzi 

Děkujeme všem, kteří zakoupením kalendáře Třpyt podzimu přispěli na 
zrakově postiženou Andrejku. Zvláštní poděkování pak patří lidem z římskokato-
lické farnosti Žeranovice a z římskokatolické farnosti Kurovice, kteří příkladným 
přístupem zajistili nemalou finanční částku, která bude předána rodičům Andrejky 
ve čtvrtek 26. února při pořádání koncertu v zámecké sala terreně. Ještě jednou 
všem děkujeme. Členky Lions Clubu Holešov Cecilie

Poděkování od Lions Clubu 

 1 280 000 Kč Tel.: 603 323 111 650 000 Kč Tel.: 603 323 111

 200 000 Kč Tel.: 604 383 641 1 650 000 Kč Tel.: 604 383 641

 1 170 000 Kč Tel.: 604 383 641 1 800 000 Kč Tel.: 603 323 111

Hulín, Zlínský kraj. Prodej prostorného 
bytu 2+1 v OV o výměře 68,10 m2 v 2. 
podlaží domu bez výtahu. Dům má nové 
stupačky, vchodové dveře, střechu a je 
zateplený. K bytu patří dva sklepy. Par-
kování u domu.

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej stavebního 
pozemku v Kroměříži - ul. Kojetínská. Výměra 
pozemku je 666 m2 a je určen k výstavbě 
rodinného domu nebo ke komerční výstavbě. 
Pozemek má rozměry 12 x 55 metrů, sítě 
v dosahu, příjezdová cesta asfaltová.

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej pozem-
ku, který lze využít jako stavební poze-
mek nebo i zahradu. Výměra pozemku je 
840 m2. Pozemek lze po domluvě rozšířit 
na rozměry cca 1.000 m2.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 3+1 s nulo-
vou anuitou, po venkovní rekonstrukci fasády 
(zateplení je kompletní), plast. okna, vchodové 
dveře. Nemovitost je v původním stavu. Sou-
částí bytu je komora, kterou lze využít jako 
malou pracovnu. Parkování možné u domu.

Chropyně, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1 
s garáží. Dům je cihlový, izolovaný - 
včetně podlah. Po menších úpravách, 
volný ihned k bydlení.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového cihlo-
vého DB v Holešově. Byt je nápaditě přebu-
dován na 3+kk a jeho obytná plocha je 58,3 
m2. Byt má také prostornou šatnu a dvě lodžie 
(4,2 a 2,8 m2) s otevřeným výhledem.

RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01  Holešov
tel. 573 334 665

www.re-max.cz

www.re-max.cz

V neděli 15. února proběhla výroční člen-
ská schůze KDU-ČSL v Holešově. Kromě členů 
MO se této schůze zúčastnilo také několik 
hostů - nejvýznamnější z nich byla poslankyně 
PČR Ing. Michaela Šojdrová. Výročními schů-
zemi zahajuje KDU-ČSL volební rok ve straně, 
který vyvrcholí červnovým sjezdem strany. 
Ten se má letos konat v Kroměříži. V tajných 
volbách potvrdili členové  ve funkci předse-

dy MO Josefa Bar-
toška - současného 
místostarostu města, 
a do funkce místopředsedy zvolili Vojtěcha Jur-
číka. V dalším průběhu schůze navrhli Ing. Mi-
chaelu Šojdrovou na post předsedy KDU-ČSL. 
Michaela Šojdrová poděkovala za nominaci 
a nastínila svou vizi vedení a směřování strany 
v příštích letech. Byla za to odměněna bouřli-
vým potleskem.

J. B.
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Přijaté usnesení č. 31/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
zadání Změny č. 13 územního plá-
nu města Holešova v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný. Termín: ZM 23. 2. 2009.
Přijaté usnesení č. 32/2009. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit rozpočtové 
opatření města Holešova č. 
2/2009 v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: ZM 23. 2. 2009.
Přijaté usnesení č. 33/2009. Rada 
města Holešova schválila příspěv-
kovým organizacím 1. ZŠ, 2. ZŠ, 
3. ZŠ, MŠ Masarykova, MŠ Groho-
va, MŠ Havlíčkova, SVČ Všetuly, 
MKS, CPS a ÚŠJ výsledky jejich 
hospodaření v roce 2008 a součas-
ně jim schválila rozdělení jejich hos-
podářského výsledku za rok 2008 
do fondů. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 34/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila příspěvkovým organizacím 
1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, MŠ Masa-
rykova, MŠ Grohova, MŠ Hav-
líčkova, SVČ, MKS, CPS a ÚŠJ 
rozpočet na rok 2009 včetně 
plánu odpisů majetku v před-
loženém znění. Rozpočet 1. ZŠ 
a 3. ZŠ je podmíněn schválením 
druhé  změny rozpočtu města 
Zastupitelstvem města Holešo-
va dne 23. 2. 2009. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 35/2009. Rada 
města Holešova schválila vyhlášení 
výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „Holešov - lávka pro pěší 
a cyklisty“ v předloženém znění. 
Osloveny budou firmy: 1. POZI-
MOS, a.s., K Pasekám 3663, Zlín 2. 
Rudolf Duba, Březinova 653, Kro-
měříž 3. RAVAL INTERIER, s.r.o., 
Sušilova 1234, Holešov 4. LENA 
stavební, s.r.o., Palackého 62, Ho-
lešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 36/2009. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření smlouvy o budoucí 
nájemní smlouvě a smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene týkajících se  
pozemku p.č. 3705/1, 3705/2, 
3705/3, k.ú. Holešov, se spo-
lečností Povodí Moravy, s.p., 
se sídlem v Brně, Dřevařská 
11,  v souvislosti s akcí  „Hole-
šov - lávka pro pěší a cyklisty“ 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 37/2009. Rada 
města Holešova I schválila po-
skytnutí mimořádné finanční do-
tace ve výši 3.000 Kč společnosti 
PROMPT SERVIS, spol. s r. o., 

Usnesení ze 3. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 9. února 2009 

Kroměříž, IČ 49966308, na oce-
nění nejlepších sportovců a spor-
tovních kolektivů okresu Kroměříž 
v roce 2008 a II. doporučila k oce-
nění  Ladislava Lindu, Radoslava 
Šíbla a Ing. Radka Doležela. Část-
ka bude čerpána z kapitoly 51 - 
Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 38/2009. 
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí mimořádné finanční 
dotace ve výši 3.000 Kč Uni-
verzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 
Fakultě multimediálních ko-
munikací, k podpoře projektu 
studentů „Cena Salvator 2008 
- cena hejtmana Zlínského kra-
je“. Částka bude čerpána z ka-
pitoly 51 - Rada města. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
1. dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
Střediska volného času, příspěv-
ková organizace, IČ: 75088606, 
v předloženém znění a 2. dodatek 
č. 5 ke zřizovací listině Městské-
ho kulturního střediska Holešov, 
příspěvková organizace, IČ: 
00486639, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: ZM 23. 2. 2009. 
Přijaté usnesení č. 40/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešo-
va, po projednání žádosti Luďka 
Popely, bytem Přerov, schválit 
zveřejnění záměru prodeje 
částí městského pozemku p.č. 
1681/1, ost. plocha, o  výměře 
cca  37 m2 + cca 490 m2, k.ú. 
Holešov, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 23.02.2009.
Přijaté usnesení č. 41/2009. Rada 
města Holešova schválila zve-
řejnění záměru pronájmu částí  
městských pozemků: - na dobu od 
1. 4. 2009 do 31. 3. 2016 (7 let): p.č. 
3528, orná půda, k.ú. Holešov, o vý-
měře 18 m2, p.č. 165/1, orná půda, 
k.ú.Količín, o výměře 13 m2, p.č. 
165/2, orná půda, k.ú. Količín, o vý-
měře 14 m2, p.č. 961, orná půda, 
k.ú. Všetuly, o výměře 17 m2 
- na dobu od 1. 4. 2009 - 31. 3. 2014 
(5 let): p.č. 3523, ost. plocha, k.ú. Ho-
lešov, o výměře 806 m2, p.č. 3525/4, 

ost. plocha, k.ú. Holešov, o výměře 
44 m2, p.č. 1059/6, ost. plocha, k.ú. 
Všetuly, o výměře 7 m2

- na dobu od 1. 4. 2009 - 31. 3. 
2010 (1 rok): p.č. 165/1, orná 
půda, k.ú. Količín, o výměře 21 m2, 
p.č. 253/2, ost. plocha, k.ú. Količín, 
o výměře 194 m2 v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2009. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova revokovat část jeho 
usnesení č. 165/2008 z jednání 
dne 15. 12. 2008, a to tak, že se 
vypustí na konci věty  „+ nákla-
dy s tímto prodejem spojené“. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 23. 02. 2009.  
Přijaté usnesení č. 43/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Milanem Vla-
satíkem, jednatelem společnosti 
Keramo profi, s.r.o., IČ: 63486393, 
na užívání částí městského po-
zemku pod prodejní buňkou 
na p.č. 1356/3, ost.  plocha  a p.č. 
1356/4, zast. plocha a nádvoří, 
o celkové výměře cca 40 m2, k.ú. 
Holešov, za nájemné 400 Kč/m2/
rok. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření dohody o uznání 
dluhu a plnění závazků s Du-
šanem Fialou, bytem Holešov, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 45/2009. Rada 
města Holešova schválila prodlou-
žení nájemní smlouvy uzavřené 
s Andreou Třetinovou na užívání 
bytu č. 16 na ul. Palackého čp. 
1400 v Holešově do 31. 3. 2010. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: 31. 3. 2009.
Přijaté usnesení č. 46/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s Ja-
nem Pekařem,  bytem Holešov, 
na užívání bytu vel. 0+1, o vý-
měře 11,50 m2, označeného č. 
8,  v domě  čp. 507 v ul.  Palac-
kého v Holešově do 28. 2. 2010. 
Zodpovídá:  Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 3. 2008. 
Přijaté usnesení č. 47/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-

pitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 907/7,  
ost. plocha, o výměře cca 10 m2, 
k.ú. Holešov, v předloženém zně-
ní, pro výstavbu garáží. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
23. 02. 2009.
Přijaté usnesení č. 48/2009. Rada 
města Holešova I udělila souhlas 
se zahájením stavebního řízení, 
s vydáním stavebního povolení, 
s následnou realizací stavby, 
se vstupem na výše uvedené 
pozemky za účelem realizace 
stavby a s umístěním stavby 
„INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA PRŮ-
MYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV“, 
v rozsahu: Stavba č. 7 - Napojení 
na silniční síť, Stavba č. 9 Okruž-
ní křižovatka na pozemcích p.č. 
953/13 a p.č. 959/2 v k.ú. Všetu-
ly, a na pozemcích p.č. 2166/2, 
p.č. 3515/3 a p.č. 3520/3 v k.ú. 
Holešov a II. pověřila starostu 
města Holešova podpisem sou-
hlasu se zahájením stavebního 
řízení, s vydáním stavebního 
povolení, s následnou realiza-
cí stavby, se vstupem na výše 
uvedené pozemky za účelem 
realizace stavby a s umístěním 
stavby „INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLE-
ŠOV“, v rozsahu: Stavba č.9 
Okružní křižovatka, a SO 112 
Přeložka Mojeny na pozemcích 
p.č. 3679/2 a p.č. 2241/7 (dopo-
sud vlastnictví Česká republi-
ka) v k.ú. Holešov v případě, že 
vlastnické právo k výše uvede-
ným pozemkům bude zapsáno 
na město Holešov. Zodpovídá: 
Dr. František Kulhavý. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 49/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení rady měs-
ta ze dne 26. ledna 2009.

Nepřijaté usnesení:
Rada města Holešova nedo-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova, po projednání žá-
dosti manželů Ladislava a Jany 
Bartoníkových, bytem Holešov, 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje částí městských pozemků 
p.č. 261, ost. plocha, o výměře 
cca 10 m2, p.č. 334, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře cca 50 m2, 
p.č. 335/2, ost. plocha, o výmě-
ře cca 20 m2, p.č. 335/6, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře cca 
80 m2 a městského pozemku 
p.č. 208/27, ost. plocha, o vý-
měře 20 m2, vše k.ú. Holešov. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 23. 02. 2009.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík 

ověřovatel zápisu                                                                          
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Již třetím rokem se 
v našem kraji v základních 
školách testovali žáci 9. tříd 
u společnosti SCIO v rámci 
„Optimalizace přijímacího 
řízení“. Nejde o testy zna-
lostí v jednotlivých před-
mětech, ale testování za-
hrnuje různé oblasti školní 
úspěšnosti (v českém jazyce, v matematice, obec-
né studijní předpoklady). Výsledkem testování 
je přehled o možnostech každého jednotlivého 
žáka, pravděpodobnost jeho přijetí na zvolenou 
střední školu. To je pro orientaci rodičů při podá-
vání přihlášek jistě vítaná pomoc a rada. Odbor 
školství KÚ, který  testování zajišťuje, chce touto 
cestou umožnit vycházejícím žákům rozhodnout 
se co nejlépe pro další studium. Střední školy 
zase získají předběžný zájem o své obory. Otázky 
testu jsou ale směřovány i na další oblasti, jako 

Výsledky potvrdily, že jdeme dobrou cestou

je spokojenost žáků a rodičů se školou, úroveň 
vzdělávání z pohledu nepedagogické veřejnosti 
i názory samotných pedagogů. Nechybí srovnání 
školy v rámci kraje, v rámci všech základních škol 
v ČR a srovnání s víceletými gymnázii.

Můžeme s radostí konstatovat, že v tomto 
srovnání vyšla naše 1. Základní škola Holešov 
velmi dobře. V českém jazyce jsme lepší než 
70 % všech zúčastněných škol, v matematice 
jsme dokonce lepší než 80 % všech škol. Co se 
týká studijního potenciálu, výsledky žáků jsou jak 
v matematice, tak v českém jazyce vyšší, než 
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 
Jinými slovy učitelé vedou žáky tak, že tito pracují 
nad svoje možnosti.

Jsme těmito výsledky nesmírně potěšeni, a tak 
bych chtěla touto cestou poděkovat všem pedago-
gům 1. Základní školy Holešov a popřát jim k blížící-
mu se svátku Dne učitelů všechno nejlepší.

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka školy

Kroměříž (red) - Novou chirurgickou jed-
notku intenzivní péče (JIP) slavnostně otevřeli ve 
středu 18. února  v kroměřížské nemocnici. Nová 
JIP nabízí  moderní vybavení, jde o nové lineární 
dávkovače a infuzní pumpy nebo tři nové moni-
tory. Pacientům také nabídne větší komfort. Její 
prostory jsou větší, než byly ty původní. Zařízení 
splňuje veškeré hygienické předpisy, mezi nimi 
je i podmínka, že je personál oddělen od paci-
entů. Sloužící sestry sedí ve speciální místnosti, 
kde mají díky centrálnímu monitorovacímu pultu 
přehled o pacientech na JIP. Pokud potřebuje 
personál vstoupit do místnosti s pacienty, musí 
nejdříve projít přes takzvanou dekontaminační 
rohož. Součástí JIP je také sociální zařízení pro 
pacienty, vzduch pročišťuje klimatizace.

Nemocnice má 
novou JIP

Pátek třináctého února 2009 neodradil 
budoucí prvňáčky od vstupu do místní žerano-
vické školy. Toho dne se totiž konal zápis do 
1. ročníku. Dostavilo se jich 8, samozřejmě 
v doprovodu rodičů a sourozenců. Všem pří-
tomným učitelům dokázali, že jsou již výborně 
připraveni na vstup do opravdové školy. V prů-
běhu zápisu malovali, poznávali barvy, pomocí 
obrázku se dostali do lesa či na dědečkův dvůr. 
Asi nejzábavnějším úkolem bylo chytání zlatých 
rybek pomocí speciální udice. Za své snažení 
byli odměněni pěknými dárečky.

ZŠ a MŠ Žeranovice

Zápis v Žeranovicích

U zápisu děti prokazovaly také znalost zvířat. 

např. Valvoline Maxlife Diesel 
10w40 - 5 l - 780 Kč

Prodej olejů 
Valvoline a Castrol 

za internetové ceny pro všechny.

Osobní odběr, dobírka nebo 
dovoz po dohodě

Autokosmetika apod.

www.soundandparts.com
774 855 844

V úterý 10. 2. se Základní škola v Marti-
nicích proměnila v jedno velké  bludiště. Před-
školáčci, kteří se dostavili k zápisu bloudili ve 
škole po  barevných stopách velkého Bludišťáka 
a plnili úkoly, které jim připravil. Na každém 
stanovišti děti přivítali žáci 5. ročníku převlečení 
za nejrůznější  pohádkové bytosti a za splněný 
úkol budoucí školáky odměnili medailí v podobě 
barevného Bludišťáka. Zpočátku byli všichni 
plni očekávání a trošku se i styděli, ovšem po 
získání prvního Bludišťáka běhali po stopách 
jako o život a snažili se ze všech sil, aby úkoly 
splnili co nejlépe. Všechny děti byly moc ši-
kovné, proto si zasloužily odměnu - kamaráda 
Bludišťáka.

Mgr. Lucie Málková

Předškoláci dostali Bludišťáka

Veterinární ordinace Hulín
MVDr. Tomáš Žák

poskytuje
komplexní veterinární preventivní,
léčebnou a poradenskou činnost 

v chovech malých zvířat
RTG, USG, prodej krmiv

Stříhání psů
stříhání, trimování, koupání, 
prodej kosmetiky pro psy 

773 621 424, 777 621 424
 www.veterina-hulín.cz

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Svízelná situace zámeckých rybníků - jak dál?

Spolu s revitalizací zámku 
probíhá i rekultivace zahrady, kde 
ovšem výsledky nemohou být vi-
dět tak rychle. Zahradě dominuje 
unikátní systém rybníků ve tvaru 
Neptunova trojzubce. Toto elegantní 
řešení spolu se stromovou kulisou 
tvoří nádhernou scenérii, která vzbu-
zuje u návštěvníků velký obdiv a za-
nechává v nich velmi silný dojem. 
Bohužel však rybníky jsou na velmi 
nízkém stavu vody a někde úplně 
bez vody. Celkově tedy vzniká trist-
ní dojem. Rybí osádka, která musí 
přežívat zimu v tak nízkém vodním 
sloupci, je vydána přímo na pospas 
zimě. Naštěstí minulé dvě zimy ne-
měly silné mrazy, aby zbylá voda 
promrzla až do dna. Kdoví, jak to 
dopadne letos, zima ještě neskon-
čila. V levém rameni (při pohledu od 
zámku) byly letos proraženy otvory 
v ledu kvůli provzdušnění. Byla na-
měřena síla ledu 15 cm a asi stejná 
hloubka byla u vody pod ledem. 
Nechci popisovat následky pro rybí 
osádku, ale ochránci přírody právem 
upozorňují na katastrofální stav, jenž 
lze klasifikovat jako týrání zvířat. A to 
už nemluvím vůbec o tom, že střední 
rameno bylo vloni úplně bez vody, 
zarůstalo náletovou vegetací a pů-
sobilo vskutku žalostným dojmem.

A protože už jsem ze starší 
generace, která prožila mládí v Ho-
lešově v letech 1930 - 1950, tak si 
přesně pamatuji, jak tehdy zámecké 
rybníky vypadaly. Navíc po skončení 
války jsme měli v přízemí zámku 
skautskou klubovnu, takže styk se 
zahradou byl při našem junáckém 
snažení bezprostřední. V létě jsme 
se v rybnících koupali, v zimě bruslili, 
pozorovali jsme, jak místní pivovar tě-
žil led a odvážel si ho do své ledárny, 
aby v létě mohli chladit pivo. A když 
už jsem v té historii, rybníky byly vždy 
naplněny vodou až do poloviny horní 
řady kamenů, jimiž jsou břehy obe-
hnány. Přebytečná voda se odváděla 
do dřevěné plovárny (v zahradě za 
spořitelnou - v roce 1947 byla z hy-
gienických důvodů zrušena) a další 
voda tekla kanálem pod náměstím 
přes Kneislovu zahradu, ulicí U Po-
toka, ke kostelu Jednoty bratrské 
a dál zahradami k Novosadům, kde 
zaústila zpět do Rusavy.

Zajímavé je i konstrukční ře-
šení napájení rybníků, jež funguje 
dodnes. U 20. splavu (dvacáťák) 

Rusavy (počítají se proti proudu 
od Holešova do Dobrotic) začíná 
náhon na horní mlýn v Dobroticích, 
pokračuje akvaduktem z pravého 
břehu na levý až k dolnímu dobro-
tickému mlýnu a odtud se dostává 
do zámecké zahrady. U bývalého 
zoo koutku byla ještě odbočka 
k řece, kde se přebytečná voda 
posílala zpět do Rusavy. Dále se 
odpojuje náhon na zámecký mlýn 
a od něho do rybníků jako vedlejší 
přítok. Dnešní generaci se tento 
popis už jeví jako pohádka. O tom, 
že řeka Rusava byla tak vodnatá, 
svědčí výpis objektů, které její voda 
poháněla. Pilu v obci Rusava, kou-
paliště u Nedoluhovy hospody, pilu 
v Brusném, mlýn v Chomýži, pilu 
v Jankovicích, Kačeňák v Dobro-
ticích a 2 mlýny u Holešova, plnila 
Riegrovku a Straňák. Aby voda 
mohla tuto funkci plnit, bylo nutno 
zbudovat desítky kilometrů náhonů 
a regulačních zařízení pro průchod 
vody. Smekám klobouk před budo-
vateli těchto vodních děl, jež vznika-
la v 17. až 19. stol., ale i počátkem 
století dvacátého.

 

Dostávám se k současnému 
stavu řeky Rusavy. Výraz řeka je 
až příliš silný, neboť je to spíše říčka 
a v létě potok. Proč tomu tak je? 
Kde se ta voda poděla? Začátek 
hledejme za protektorátu v letech 

1939 - 1945. Tehdy se v Hostýn-
ských horách, kde Rusava vzniká, 
prováděly velké holoseče s mini-
málním dosazováním. Pak přišel su-
chý rok 1947, načež nastoupila éra 
násilné kolektivizace zemědělství. 
Rozorání mezí, zcelování pozem-
ků, rušení terasových podhorských 
polí, mizení remízků, neuvážená 
meliorace, rušení všech močálů, 
jež byly vždy vodními rezervoáry, 
těžká mechanizace a jiné neuvá-
žené zásahy způsobily škody, kte-
ré jsou už nereparabilní a příroda 
si s nimi neporadí. Rovněž lesní 
hospodářství bylo decimováno sil-
nými exhalacemi komínů ze Zlína 
a Přerova. Kapilarita lesní půdy byla 
ničena těžkou mechanizací a po 
roce 1968 budováním asfaltových 
cest pro vojenské účely. Kořenový 
systém, jenž slouží jako stabilní 
zásobárna vody, je tak silně naru-
šen, že poutá vodu jen minimálně. 
Rovněž těžba dřeva byla vysoká 
a myslím si, že i dnes tento stav 
trvá. Pokud se vyvarujeme výše 
popsaných momentů, může lesní 
ekosystém časem regenerovat. Ale 
naše generace ani naše děti i vnuci 
se toho nedočkají.

Ale nebyly to jen škody napá-
chané minulým režimem, rovněž 
dnes se páchají nezvratné škody 
na přírodě a hlavně na vodním hos-
podářství. Tak po povodni 1997, 
jež byla klasifikována jako stoletá 
voda, provedlo Povodí Moravy na 

Rusavě naprosto destrukční a de-
vastující zásahy při regulaci toku. 
Po těchto necitlivých zásazích tak 
zvaných odborníků se koryto naší 
krásné Rusavy změnilo ve stoku či 
kanál od Brusného až po Dobrotice. 
Účelem těchto necitlivých zása-
hů bylo odvést vodu co nejrychleji 
pryč. Zanikly meandry, tůňky a jiné 
zádrže, jež poskytovaly rybám, ale 
i jiným vodním živočichům životní 
prostředí. Navíc většina nových 
splavů je řešena diletantsky bez 
vývařišť, takže opět nemohou plnit 
svou hlavní funkci - vodu zadržovat 
a pomáhat přežívat rybám. Tedy 
opět ireparabilní situace, kterou 
Povodí Moravy vytvořilo v době 
nedávné.

Vzpomínám si na četné po-
vodně i před válkou, kdy koryto 
Rusavy bylo plné. Jednou byl ve 
Všetulích dokonce zatopen dům. 
Škody pro Holešov však byly mi-
nimální díky promyšlené regulaci 
od Holešova po Dobrotice. Dvacet 
klasických splavů vybudovali ital-
ští zajatci s českými inženýry tak 
důkladně, že mimo asi tří vydržely 
doposud, a to bude už brzy 100 
let. Navíc tyto splavy tvoří optimální 
prostředí pro ryby a zůstávají nej-
lepšími místy pro sportovní rybolov. 
A zaklínat se stoletou vodou? Snad 
přijde, snad ne, ale z toho nás už 
hlava bolet nebude.

Pokračování na str. 9

Vodní nádrž ve tvaru Neptunova trojzubce neodmyslitelně dotváří zámecký park.

V trojzubci 
je málo vody

Konstrukce 
napájení

Proč je vody méně

V současné době dosáhl MěÚ Holešov velkého úspěchu při revitalizaci zdejšího zámku a za velkého zájmu občanů oficiálně otevřel přízemí 
a 1. patro pro veřejnost. Při této příležitosti je potřeba otcům města písemně poděkovat za perfektní práci, kterou vynaložili na znovuvzkříšení 
zchátralé historické památky. Po dlouhé době bude mít Holešov v provozu nádherně zrekonstruované prostory pro kulturní i společenskou činnost. 
Však už bylo na čase. Vždyť původní objekt na Centrále (dnes Svět) byl přebudován tak nešťastně, že krásný sál, jenž výborně sloužil plesům, 
se stal nepoužitelným. Stejně dopadla i sokolovna, kde po zrušení balkonů a galerie zůstal nic neříkající prostor s nemožnou akustikou a nevy-
řešenou klimatizací. Je velmi dobře, že MěÚ Holešov pracuje promyšleně, perspektivně a snaží se občanům zajistit optimální životní podmínky. 
Oproti minulosti.
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Rybáři úzkostlivě čekají na konec mrazů, aby se rybí osádka dostala z ledového sevření.

Charita Holešov vyhlašuje 
opět po půl roce konání jarní sbír-
ky šatstva, která proběhne v týdnu 
od 9. 3. do 13. 3. 
v době od 8.00 do 
15.30 hodin.

Pokud vám tedy 
v šatnících leží odlo-
žené šatstvo a boty pro 
všechny věkové kate-
gorie, hračky, knihy, 
lůžkoviny, ručníky, zá-
clony, tašky a kabelky, 
deky nebo spací pytle 
a rádi byste je darovali 
sociálně potřebným občanům, bu-
dou zde v tomto termínu čekat pří-
jemné a usměvavé dobrovolnice, 
které příspěvky převezmou.

Budeme rádi za každý váš pří-
spěvek ať už věcný nebo finanční, 
kterým pomůžete pokrýt náklady 

Humanitární sbírka šatstva
spojené s odvozem šatstva do Di-
akonie Broumov, kde je vše tříděno 
osobami těžko uplatnitelnými na 

trhu práce.
Pro účely shro-

mažďování Vaší ma-
teriální pomoci budou 
jako př i  minulých 
sbírkách zapůjčeny 
prostory Domu u sv. 
Martina ve Smetano-
vých sadech. Dárci 
mohou zaparkovat své 
auto přímo před tímto 
objektem (vjezd z ul. 

Masarykova - tj. od kina).
V případě jakýchkoliv dotazů 

nás můžete kontaktovat osobní ná-
vštěvou nebo telefonicky na číslech 
573 398 468, popř. 737 484 565.

Mgr. Veronika Drábková

Dokončení ze str. 8

Takže suma sumárum. Z uve-
deného vyplývá, že v naší Rusavě 
už nikdy nebude voda v takovém 
množství, jako tomu bylo ještě před 
50 lety. Snad její kvalita bude vyšší 
díky čističkám odpadních vod, jež 
se budují hlavně z prostředků Ev-
ropské unie. Aspoň něco. Tím jsem 
se dopracoval k vodě v zámec-
kých rybnících. Vody nepřibude, 
bude se s ní muset šetřit. Aby se 
dosáhlo rovnováhy, odběr vody 
nikdy nesmí převýšit přítok. To je 
současný problém nízkého stavu 
vody v rybnících zámku. Jedná 
se nejen o vodu potřebnou pro 
chov ryb, nýbrž hlavně - a o to jde 
MěÚ Holešov - o funkční okra-
su zámeckého parku. Neboť je to 
právě voda, která mu dodává ne-
opakovatelný půvab. Jestli je vel-
kými náklady restaurován zámek, 
musí být zachován i vodní režim 
v revitalizované zahradě. K tomu 
samozřejmě patří i plný stav vody 
v rybnících.

Před 3 lety MěÚ Holešov 
pronajal vodní plochy v zámku 
bezplatně MO Moravského ry-
bářského svazu Holešov. Srdce 
400 členů tohoto spolku zaplesa-
lo, neb to bylo terno pro rozšíření 
a zkvalitnění naší činnosti. Vodní 
plochy byly osazeny rybí osád-
kou v množství úměrném úživnosti 
vodní plochy (s přikrmováním). Ry-
báři se radovali a blahořečili svým 
radním. Ale ouha. Voda se začala 
ztrácet, a to až tak daleko, jako 
tomu bylo v roce minulém, kdy 
prostřední rameno bylo úplně bez 
vody, a katastrofální je stav i v le-
tošní zimě, kdy už úzkostlivě oče-
káváme konec mrazů, aby nebyla 
celá rybí osádka pohřbena pod 

ledem. Výbor MO rybářů sice vešel 
ve styk s MěÚ Holešov a informo-
val ho o situaci. Správně - majitel 
má být informován o tom, jak se 
s jeho majetkem hospodaří. To 
bylo ale všechno. MěÚ je v ob-
raze, ale jak by mohl v této věci 
účinně zasáhnout? Přece úřed-
níci nebudou hlídat úbytek vody. 
Voda se podle údajů rybářského 
výboru ztrácí odčerpáváním pod-
nikatelskými subjekty. Schválně se 
neuvádí kterými, protože to by se 
muselo vyšetřit a dokázat. Ale co 
se vlastně mělo udělat a de facto 
musí - a to co možná nejrychleji. 
Informovat policii o tom, že se voda 
ztrácí, čili zcizuje. Policie je tady 
přece od toho, aby věc vyšetřila, 
zjistila viníka a obvinila ho. Je už na 
jejím posouzení, aby přečin zcizo-
vání překvalifikovala na trestný čin 
krádeže a podle trestního sazeb-
níku potrestala zloděje pokutou, 
eventuálně ho předala soudu. Je 
to velmi jednoduché, že?

Pokud ovšem nebude rybář-
ský výbor jednat rychle, velmi brzy 
bude obviněn sám z porušování 
paragrafu o týrání zvířat. A právem. 
Neb chov ryb bez vody je něco ji-
ného? Toto obvinění je na spadnutí. 
Proto prosím a apeluji na výbor 
rybářů, reagujme rychle. Já osobně 
nemám rád sváry, a už vůbec ne 
za účasti policie, natož pak soudu. 
Výbor má ovšem řešení, aby se 
už propříště do podobné prekérní 
situace nedostával. Brigádnické 
hodiny svých členů. Co kdyby tak 
vyčlenili skupinu rybářů, která by si 
je odpracovala tím, že bude celo-
ročně hlídat stav vody v rybnících 
zámku, v případě závad na přítoku 
je pružně odstraňovat, a pokud to 
nepůjde a stav vody půjde dolů, 
bude rychle informovat předsedu či 
hospodáře? Ale v žádném případě 

to nemůžeme nechat dojít do stavu, 
jaký máme dnes. Mějme neustále 
na paměti, že vody je málo, bude 
jí ještě méně v důsledku oteplování 
klimatu. Proto nedělejme žádné 
kompromisy (jako po rysku apod.). 
To už známe. Naplňme si na jaře 
rybníky až do poloviny horní řady 
kamenů a tuto hladinu si držme. 
V tomto buďme nekompromisní. 

A pokud některým podnika-
telským subjektům k výrobě voda 
schází, je řešení opět jednoduché. 
Vykopat si studny - už v 5 metrech 
jsou tekuté písky a spodní vody je 
dost. Existuje i městský vodovod, 
ale to by se asi nevyplatilo.

Toto pojednání končím s opti-
mismem. Těším se z obnovy zámku 
- chlouby města - jenž bude znovu 
sloužit široké veřejnosti a jehož 
silueta se bude opět zrcadlit na hla-
dině rybníků jeho parku. Můžeme si 
přát, holešovští rodáci, více?

MVDr. Antonín Zakopal
(mezititulky redakce)

Vodní režim 
musí být zachován

Rybářský svaz 
musí jednat

Svízelná situace zámeckých rybníků - jak dál?
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Těhotenství, porod a ná-
sledná péče o dítě tvoří nedílnou 
součást života ženy. Nastávající 
maminka by měla být na tyto život-
ní etapy připravena jak po fyzické, 
tak po psychické stránce. A právě 
proto naše agentura porodních 
asistentek PAMAD nově otevírá 
komplexní kurz předporodní pří-
pravy pro maminky z Holešov-
ska. Kurz probíhá každé úterý od 
9 hodin v MC Srdíčko (Holešov-
Všetuly). Na tyto kurzy přispívají 
pojišťovny. Je vhodný pro maminky 
od 30. týdne těhotenství a je nutno 
se na něj předem objednat. Po-
slední lekce je věnována přípravě 
partnera k porodu, protože těhotná 
není jen žena, ale celý pár.

Dále maminkám nabízíme 
cvičení na balonech v odpoled-
ních hodinách. Cvičení je vhodné 
pro ženy od 12. týdne těhotenství. 
Koná se v MC Srdíčko a není nutné 
se na něj předem přihlásit.

Plavání je nejlepším pohybem 
pro těhotnou a připraví vás i po 

Kurz předporodní přípravy

fyzické stránce k porodu. Plavání 
s cvičením ve vodě nabízíme všem 
nastávajícím maminkám od 10. 3. 
2009 opět na bazéně v Holešově, 
a to každé úterý od 10 hodin. 
Plavání je vhodné pro všechny 

ženy s fyziologickým těhotenstvím 
a není nutné se na něj předem ob-
jednávat. Více informací o všech 
kurzech a termínech získáte na 
www.pamad.cz nebo tel. čísle
602 848 435  a 721 239 399.

Holešov (frs) - Kostru zhruba 
ročního dítěte našel v minulých 
dnech majitel domu č. 8 napro-
ti vchodu do zámecké zahrady 
při rekonstrukci objektu. Kosterní 
ostatky ležely na půdě za trámem. 
Podle policistů jsou minimálně 
dvacet let staré, ale mohly tam 
ležet i několik desetiletí. 

„Po ohledání místa činu a po-
řízení fotodokumentace si případ 
převzala Policejní správa Jiho-
moravského kraje v Brně. Pitva 
ale neprokázala násilnou smrt, a 
tak nám případ vrátili zpět,“ řekla 
policejní mluvčí Blanka Králová.

Podle našich informací mohla 
být mrtvola dítěte dokonce vypre-
parovaná. Policisté nyní zjišťují, 
kdo v průběhu posledních pa-
desáti let v domě bydlel. Pokud 
vlastníci žijí, policisté se je chystají 
vyslechnout.

Kostra dítěte
ležela za trámem

oznamuje, že poskytuje 
veškeré právní služby 

ve své advokátní kanceláři 
v Holešově, 

Dlažánky 310/6
(vedle „zahrádkářů)

Kontakt: 604 694 793

JUDr. Jarmila Pokorná
advokátka

Hrají hudební skupina BENE Olomouc 
cimbálová skupina RADOVAN  

Vstupné 170 Kč místenka + občerstvení

Tělovýchovná jednota Holešov 
oddíl házené pořádá 

v sobotu 28. února 2009
od 20 hodin 

SPORTOVNÍ PLES
v prostorách internátu 

SPŠ MV Holešov

Předprodej vstupenek 
Městské kulturní středisko

- informační centrum. Masarykovo nám. 9/5,

oznamuje, že přijímá objednávky na pálení 
slivovice na únor a březen. Zájemci se mo-
hou přihlásit každé úterý přímo v pálenici 
a v ostatní dny dle mé přítomnosti 
v pálenici. Tel.: 573 393 847.

Pálenice v Chomýži
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Nominační období letošního 
ročníku Ceny Salvator bylo v minu-
lých dnech ukončeno. Z navržených 
kandidátů na toto ocenění, které 
Zlínský kraj uděluje za mimořádné 
činy v oblasti ochrany života, zdraví, 
majetku a bezpečnosti obyvatel, 
nyní bude vybírat veřejnost i nezá-
vislé komise.

V kategorii občan mohou ob-
čané hlasovat od 4. do 27. března. 
Popis příběhů tří nominovaných 
v této kategorii bude zveřejněn na 
www.cenasalvator.cz a na hlaso-
vacích stojanech. „V kategorii ob-
čan bude hlasovat veřejnost, která 
má k těmto nominovaným nejbližší 
vztah. Jde totiž o obyčejné lidi, kteří 
vykonali neobyčejné skutky. Proto 
si zaslouží, aby jim spoluobčané 
takto poděkovali,“ říká manažerka 
projektu Petra Holáková. Občané 
mohou v uvedeném období hlaso-

Občané mohou hlasovat o svých hrdinech
vat prostřednictvím hlasovacích po-
hlednic umístěných v hlasovacích 
stojanech ve větších městech kraje. 
V Holešově je tento stojan umístěn 
ve vestibulu budovy městského úřa-
du v Masarykově ulici. Hlasovat 
lze i na webových stránkách www.
cenasalvator.cz

ky IZS a dlouhodobá činnost bude 
vybírat oceněné nezávislá komise 
složená ze studentů a pedagogů 
Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Z každé ze sedmi kategorií 
Ceny Salvator mohli do hlasovacího 
období postoupit maximálně tři nomi-
novaní. Ve většině kategorií vybírala 
tři příběhy postupující do hlasovacího 
období nezávislá komise složená ze 
studentů a pedagogů Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, jen v kategorii 
dětská cena hlasoval o postupujících 
Krajský parlament dětí a mládeže 
Zlínského kraje. 

Výsledky budou vyhlášeny na 
slavnostním večeru, který proběhne 
16. dubna 2009. Zakončením celého 
projektu bude Den Salvatora, na 
kterém budou prezentovat svoji práci 
členové Integrovaného záchranné-

Cena Salvator je tradiční oceně-
ní za mimořádné činy z oblasti 
ochrany života, zdraví, majetku 
a bezpečnosti obyvatel. Je každo-
ročně udělována občanům, orga-
nizacím a členům Integrovaného 
záchranného systému Zlínského 
kraje, kteří své záslužné činy vy-
konali v průběhu uplynulého ka-
lendářního roku. První ročník Ceny 
Salvator ocenil hrdinské činy za 
rok 2003. Projekt je organizován 
studenty Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně ve spolupráci se 
Zlínským krajem.

O vítězi dětské ceny rozhodne 
Krajský parlament dětí a mládeže 
Zlínského kraje. V kategoriích hasič, 
zdravotník, policista, ostatní slož-

ho systému a kde bude také předána 
Dětská cena. Den Salvatora bude 
přístupný veřejnosti a proběhne 
v rekreačním středisku Štěrkoviště 
v Otrokovicích v pátek 24. dubna.  

(frs)

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizo-
vatel územního plánu Rymice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění  
(stavební zákon), dále jen stavební zákon, oznamuje v souladu s § 20 
odst. 2) a § 52  odst. 1) stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního 
plánu Rymice, které se uskuteční dne 16. 3. 2009  17.00 hod. na 
Obecním úřadě v Rymicích,
b) vystavení upraveného a posouzeného návrhu územního plánu 
Rymice k veřejnému nahlédnutí v době od 14. 2. do 16. 3. 2009 
včetně.

Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí  na 
Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311. Ná-
vštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 - 
17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 
573 521 702) a na Obecním úřadě v Rymicích   Po, St, 9.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00,  Pá 9.00 - 12.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě 
(tel. 573 396 630). Do návrhu lze rovněž nahlédnout na internetových 
stránkách  města Holešova (www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor 
územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu územního plánu Rymice  je zejména vymezení 
hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, návrh funkčního 
využití ploch, stanovení urbanistické koncepce, uspořádání krajiny 
a koncepce veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšných 
staveb a opatření.

Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, obec Rymice 
a sousední obce. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky dle §6 
odst. 6 stavebního zákona prostřednictvím rady obce a tam, kde se rada 
nevolí, prostřednictvím zastupitelstva obce. 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stano-
visko k připomínkám a námitkám.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na 
adresu: Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov. Toto 
oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Veřejná vyhláška Tělocvičná jednota Sokol Holešov
Vás srdečně zve na 

SPOLEČENSKÝ VEČER
v sobotu 28. února 2009 
v 19.30 hod. v sokolovně.

Vstupné 100 Kč. Hudba RYTMIX.
Výbor TJ Sokol 
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Holešovsko - Masopustní veselí, k ně-
muž patří neodmyslitelně maškary a vodění 
medvěda, ovládlo o minulém víkendu zejména 
dění na vesnicích v regionu Holešovsko. Naše 
noviny stačily zmonitorovat obce Martinice, 
Přílepy, Prusinovice, Rymice, Dobrotice, Žopy 

V regionu Holešovsko vládlo o minulém víkendu masopustní veselí
a další, aby přinesly následující fotorepor-
táž. Že vyšlo počasí a bylo pořádně veselo, 
dokládají fotografie. Pestrobarevné průvody 
nevynechaly žádné stavení, přičemž došlo 
nejen na nějaký ten „kalíšek“ včetně tanečku 
medvěda s paní domu. 

Vesměs dobrosrdečné medvědy s veselým 
průvodem jsme potkali jak v sobotu 21. února, 
tak rovněž o následující neděli. Další fotografie, 
například z Přílep, uveřejníme v příštím vydání.

T. Darebník, R. Rohál a P. Vystrčil

Medvěd, kterého vodili v Martinicích, byl sice pořádně divoký, ale protože byl řádně hlídán a konejšen zdaleka nejen medovinou, 
k žádné nehodě nedošlo.

Takhle nám salutovaly maškary 
v Rymicích.

A toto je veselá parta z Kurovic, 
která si masopustní rej taky řádně užila.

A ještě jednou Rymice, kde nám medvěd takhle 
pěkně zamával...

Takto se tancovalo 
v Prusinovicích.

A tak to v sobotu vypadalo v Jankovicích. Tady šla 
spíš hrůza z kata se sekyrou než z medvěda...

A toto je veselá masopustní parta 
z Dobrotic.

V Žopích proběhlo masopustní veselí až v neděli, ale také tam bylo pořádně živo a veselo. Početná byla i masopustní „jednotka“, 
jak dokládá i náš snímek.
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Holešov - Slavnostní ver-
nisáží byla ve středu 18. února 
v Městské galerii Holešov otevřena 
výstava zlínského malíře a socha-
ře Jaromíra P. Lešťanského (ročník 
1972).  Absolvent Střední umělec-
koprůmyslové školy v Uherském 
Hradišti nevystavuje v Holešově 
poprvé, už předloni zde  měl vý-
stavu v kavárně Central. 

V holešovské galerii předsta-
vuje v těchto dnech široký záběr 
své umělecké tvorby. Vystavuje 
zde nejen figurální malby, akty 
a portréty, kosmické a přírodní 
motivy, ale také drobnější sochy. 
Jeho široký záběr ostatně charak-
terizuje i název výstavy - Beze-
dník, což je rybník u Lukova, kde 
to navíc zlínský kumštýř velice 
dobře zná. 

„Musím přiznat, že mě tvorba 
pana Lešťanského velice zaujala - 
dalo by se říct na první pohled. Už 
když jsem do galerie vešla, cítila 
jsem z těch obrazů i barev pozitiv-
ní energii. Je mi tu velice příjem-
ně. Navíc musím ocenit autorovo 
široké spektrum, jeho záběr je 
skutečně obdivuhodný,“ řekla bě-
hem vernisáže jedna z návštěvnic 
galerie Libuše Bátrlová.

RR

Malíř Jaromír P. Lešťanský vystavuje v holešovské galerii

Na vernisáž Jaromíra P. Lešťanského si udělal čas 
i místostarosta Rudolf Seifert.

Copak si asi špitají zlínský výtvarník Jaromír P. Lešťanský 
a galerista Vratislav Brázdil?

Návštěvníci během slavnostní vernisáže. 
Přišlo jich do galerie asi čtyřicet.

Úvodní slovo měla výtvarníkova kamarádka 
Mgr. Dana Bradová-Kaštánková.

Jeden z působivých obrazů zlínského kumštýře 
Jaromíra P. Lešťanského. 

Tak vypadá plakát zvoucí na holešovskou výstavu 
Jaromíra P. Lešťanského.

V kulturním programu vystoupily absolventky 
Církevní konzervatoře Kroměříž.
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Ve středu 11. února vystoupil v Holešo-
vě v sále kina Svět na pozvání Městského 
kulturního střediska bard naší folkové scény 
Karel Plíhal: kytarista, zpěvák, skladatel, textař, 
klávesista a aranžér, hudební samouk a „sa-
morost“. Hned v úvodu nezapřel svůj svérázný 
smysl pro humor: „Dal jsem si před koncertem 
čaj na nervy a spánek, tak jsem zvědavý, jak 
se to během večera projeví.“ Rovnou mohu 
předeslat, že pokud čaj své účinky projevil, 
tak maximálně v té oblasti posílení nervové 
soustavy. Zpěváka trošku „rozhodil“ jen pokus 
o fotografování, což během hraní odmítal, nabídl 
se však k dispozici hned po skončení koncertu. 
Spát se určitě nechtělo jak aktérovi na scéně, 
tak už vůbec ne divákům, kteří reagovali velmi 
bouřlivě na všechny vtípky, říkanky a promluvy. 
Těmi prokládal Karel Plíhal své vystoupení 
velmi zhusta ve svém naprosto specifickém 
podání načasování pointy po „nekonečné“ 
dramatické pauze či doplnění ještě dalšího 
vtipného dovětku. 

Jeho osvěžující průpovídky a veršovánky 
jsou založené na laskavém humoru, nonsen-
su, hře se slovy, v níž autor využívá bohatosti 
češtiny, hlavně co se týče několikanásobného 
významu slov („žárlí a netuší, že kouzlo zmizelo, 
nejde mu o duši, jde mu jen othello“). Karel Plíhal 
ovšem dokázal, že je nejen originálním naiv-
ním básníkem, ale v hraní na kytaru i zdatným 
instrumentalistou a sebejistě se pohybuje v růz-
norodých hudebních žánrech. Střídaly se písně 
chronicky známé (Vosa, Topič u piana, Nultá 
hodina) s méně frekventovanými (Můj přítel Yetti, 
Nosorožec, V kině) a holešovské obecenstvo se 
dočkalo melodií v rytmech ragtime, blues, coun-
try a samozřejmě i v lidové notě. A dočkalo se 
i několika konců této jedinečné One Man Show 
a s nimi spojených neotřelých fórků. 

Karlu Plíhalovi „jeho“ Holešované rozumějí 

Folkový písničkář Karel Plíhal.

Písní Dej mi můj sprej chtěl Karel Plíhal 
prakticky dokázat, že zatímco jiné koncerty 
k závěru gradují, jeho „degraduje“. Před dalším 
přídavkem si naladil, prý „už na zítřejší koncert“ 
a před definitivně poslední trojnásobnou písňo-
vou smrští si neodpustil roztomilou ironii: „Jste 
tak skvělé publikum, že vás hned tak nepus-
tím.“ Zbývá jen dodat, že skvělé publikum se 
více než 90 minut čistého času s olomouckým 
písničkářem skvěle bavilo. 

Marie Rysová

Legendární píseň Non, je ne regrette rien 
(Ničeho nelituji), ale i řada dalších nesmrtelných 
šansonů nebude chybět během večera, který je 
v Městském divadle Zlín věnován nejslavnější 
šansoniérce všech dob Edith Piaf. Fascinující 
a nelehký osud Edith Piaf vybídl už mnoho tvůr-
ců k divadelnímu nebo filmovému zpracování. 
Pokoušel také režiséra Karla Semeráda (jeho 

Královna šansonu rozezní Divadélko v klubu

Ilustrace holešovského rodáka Leona Svo-
bodníka zdobí publikaci o Otu Pavlovi, která se 
objevila před pár dny na tuzemském knižním 
trhu. Zdaleka to však nejsou jeho první ilustra-
ce, které vyšly v knihách. Už předtím ilustroval 
například i oba romány Joža Nižňanského 
(Čachtická paní a Cholera). 

Letos hodlá Leon Svobodník představit svou 
tvorbu i v rámci tradiční výstavy Letní iluze, která 
proběhne v létě v Městské galerii Holešov.

RRLeon Svobodník už ilustroval řadu knih.

Nenápadný kumštýř

intenzívní pouť zpěvačky, radostné i tragické 
chvíle jejího života, její závratné úspěchy i zkla-
mání, milostná vzplanutí i pohnutý konec. „Chci 
ukázat Edith Piaf zejména jako ženu, která je 
zcela oddána hudbě, kterou beze zbytku miluje 
a která jí dodává sílu, i když její život nebyl vů-
bec růžový,“ řekl režisér Karel Semerád.

Semerádův scénář je komorní a počítá 
pouze se čtyřmi herci. Ve zlínském divadle 
našel ideální představitelku pro herecké i pě-
vecké ztvárnění „malého vrabčáka“, jak se Piaf 
říkalo: Helenu Čermákovou. Vedle ní diváci 
uvidí v dalších rolích Dušana Sitka, Petru Dom-
žalovou a Josefa Kollera. Šansony, které zazní 
v němčině, francouzštině, italštině, angličtině 
a češtině hudebně nastudoval Richard Dvořák, 
scénu a kostýmy připravil Petr Dosoudil.

Česká premiéra Madam Piaf se usku-
teční v úterý 10. března v 19 hodin v Diva-
délku v klubu.

HŠ

poslední klubová režie Hello, Dolly! patřila k vel-
mi oblíbeným), který svému scénáři dal název 
Madam Piaf. Žádný ze stávajících divadelních 
scénářů neodrážel Semerádovu představu 
o tom, jak příběh Edith Piaf v Divadélku v klubu 
představit, a proto se rozhodl pro vlastní verzi. 
Jeho scénář vychází zejména ze vzpomínek 
nevlastní sestry Edith Piaf Simone Berteauto-
vé. Inscenace mapuje v kostce nedlouhou, ale 

KNIŽNÍ TIP
Malý průvodce po historii města Holešova
OSOBNOSTI
Druhou část Malého průvodce po historii měs-
ta Holešova - OSOBNOSTI, která je tentokrát 
věnována regionálním spisovatelům, překla-
datelům, knihkupcům, tiskařům a učitelům, 
vydala v minulých dnech v rámci Knihovničky 
Holešovska Městská knihovna Holešov.
Zatímco první kapitola publikace se zabývá 
regionálními spisovateli, knihkupci a tiskaři 
počínaje Janem Aloisem Hanke z Hanken-
štejna a konče autory typu Zdeňka Zaple-
tala, Jiřího Zapletala nebo Roberta Rohála, 
druhá kapitola je 
věnována regionál-
ním překladatelům. 
V pětapadesáti-
stránkové brožurce 
nechybí ani přílohy 
(Školství v Holešo-
vě, osobnost Jana 
Aloise Hankeho 
z Hankenštejna) 
stejně jako bohatá 
fotografická doku-
mentace ať už při-
nášející historické 
pohledy na město Holešov anebo snímky 
z besed se spisovateli, které proběhly v hole-
šovské knihovně. Nechybějí ani ty, na kterých 
je například besedující Zdeněk Zapletal nebo  
Jethro Spencer McIntosch, vlastním jménem 
Jiří Sehnal.
Dlouho očekávaný sborník, který může slou-
žit jako metodický sborník pro školy a který 
byl vydán v počtu 500 ks i díky grantové 
podpoře Ministerstva kultury ČR, zakoupíte 
jak v Městském informačním centru, tak 
Městské knihovně Holešov.

(lb)

Obálka nové publikace

CD TIP
Jiří Korn: Zlatá kolekce 
(2 CD, 1 DVD)
Reprezentativní průřez zpěvácké kariéry 
Jiřího Korna (dohromady je to 38 písní 
a 29 videoklipů) přináší Zlatá kolekce, 
kterou v jednom zátahu - a to hned na 
třech „plackách“ - vydal Supraphon. Dů-
vodem bylo zřejmě letošní zpěvákovo 
jubileum - dožívá se totiž neuvěřitelné 
šedesátky.  
Zatímco na 
ploše dvou 
CD slyší po-
sluchač vše 
podstatné 
z Kornova 
z p ě v n í k u 
(Yvetta, Můj 
dědeček mě 
u č í v á v a l 
jódlovat, Tam u dvou cest, Robinson, 
Zpívat jako déšť, Karel nese asi čaj...), 
na DVD může vidět zpěvákovy nejzda-
řilejší videoklipy, které vysílala tuzemská 
televize na sklonku osmdesátých a v prů-
běhu devadesátých let minulého století 
(Miss Moskva,  Hotel Ritz, Dneska beru 
štěk, Sisyfos...). Člověk až žasne, čím 
vším zpívající a stepující interpret prošel 
a jak žánrově bohatý a barvitý je jeho 
repertoár. 

RR

VÝHLED ZA HUMNA
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Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

FILMOVÝ TIP

TIP PRO VÁS

Čtvrtek 26. 2. v 19 h: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL 
Č. 1: EPILOG - Francie, akční krimi s titulky. 
Druhý díl o antihrdinovi Jacquesovi  Mesrineovi, 
největším francouzském gangsterovi všech 
dob. Muž „tisíce tváří“ byl pro stát nepřítelem 
číslo jedna… V hlavních rolích Vincent Cassel, 
Cecile De France, Gerard Depardieu a další. 
Režie Jean-Francois Rochet.

Pátek 27. 2. a sobota 28. 2. YES MAN - USA, 
komedie s titulky.  Slavný americký herec Jim 
Carrey se ve filmu představí v roli Carla Alle-
na. Ten uplatňuje poněkud zvláštní techniku 
duševního zdraví, a to - říkat ANO všemu, co 
mu v životě přijde do cesty. Carlův život se 
silou jediného slova zpočátku nečekaně změní, 
brzy však zjistí, že bezmezné otevírání se všem 
možnostem pro něj v konečném důsledku může 
být nebezpečné…V titulní roli Jim Carrey. Režie 
Peyton Reed. 

Pondělí 2. 3. v  19 h: JEŽÍŠ JE NORMÁLNÍ 
- ČR, dokument. Film klade otázky související 
s tématem víry, manipulace a výchovy dětí 
v kontroverzních křesťanských skupinách. Do-
kument si neklade za cíl odpovídat na složité 
otázky víry, chce otevřít dveře k diskuzi, kde 
končí hranice svobody a začíná manipulace. 
Režie Tereza Nvotová.

Středa 4. 3. a čtvrtek 5. 3. v 19 h: PODIVU-
HODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA - 
USA, drama s titulky. Filmová adaptace povídky 
F. S. Fitzgeralda, která vypráví o muži, který se 
narodí jako osmdesátiletý a stárne pozpátku. 
Jedinečný příběh Benjamina Buttona začíná 
na konci 1. světové války v New Orleans a po-
stupně s ním prožijeme takřka celé 20. století 
- všechna jeho setkání, lásky, radosti, životní 

prohry i smutek ze smrti blízkých. Hrají Brad Pitt, 
Cate Blanchett a další. Režie David Fincher. 

Sobota 7. 3. a neděle 8. 3. v 19 h: KDOPAK BY 
SE VLKA BÁL - ČR, rodinný film. Ale také dětský 
horor, dospělá romance a pohádka o Červené 
karkulce. Malá Terezka prožívá spokojené dětství 
ve společnosti milujících rodičů. Do života její 
maminky ale znenadání vstoupí její bývalý muž, 
kterého maminka ani po několika letech nedoká-
zala úplně vytěsnit ze svého srdce. Tahle vcelku 
jednoduchá, tolikrát obehraná zápletka příběhu je 
ovšem ozvláštněna tím, že je vyprávěna očima 
pětileté Terezky. Do hry tak najednou vstupují 
mimozemšťané, Japonci a Červená karkulka. 
Hrají Dorota Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel 
Řezníček a další. Režie Maria Procházková.

Pondělí 9. 3. a úterý 10. 3. v 19 h: VÝMĚNA 
- USA, drama s titulky. Příběh podle skutečné 
události.  Christine Collins je obyčejná pracující 
žena, která se stane protagonistkou noční můry 
každé matky - její syn jednoho dne záhadně 
zmizí. Když jí ho po několikaměsíční pátrací akci 
policie vrátí, jeho matka ho nepoznává - není 
to on, zatímco policie ale zatvrzele tvrdí opak. 
Hrají Angelina Jolie, John Malkovich a další. 
Režie Clint Eastwood.  

Středa 11. 3. a čtvrtek 12. 3. v 19 h: OCAS 
JEŠTĚRKY - ČR, drama. Narození Josefa 
Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let. 
A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se 
synem, a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství 
s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefo-
va bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí 
do stále větších problémů. V hlavních rolích 
David Švehlík, Karel Zima a Jitka Ježková. 
Režie Ivo Trajkov. 

Neděle 8. 3. v 15 h: JAK SE HONZA UČIL 
ČAROVAT.  Pohádka pro malé i velké pu-
blikum. Inscenaci uvede pražská nezávislá 
scéna Divadlo Pohádka. Kinosál

Úterý 10. 3. v 19.30 h: VĚRA ŠPINAROVÁ. 
Koncert (přeložen z 24. 2.). Velký sál zámku 
 

Středa 11. 3. v 17 h: VERNISÁŽ - KRESBY 
SVĚTLEM 5. Výstava fotografií Jiřího Lošťáka 
ml., Nelly Billové a Roberta Rohála. Městská 
galerie   
 

Pátek 13. 3. ve 20 h: KOA. Koncert známé 
skupiny, která hraje v obsazení Mário Bihári, 
František Raba,  Omar Khaouaj a Camilo 
Caller. Drive Club 
 

Středa 18. 3. v 19.30 h: 1 + 1 = 3. Konver-
zační komedie anglického autora  Raye Con-
neyho. V režii Romana Štolpy hrají členové 
Divadla Kompanyje - Jan Révai, Markéta 
Plánková, Josef Pejchal, Tomáš Valík, Petra 
Špindlerová, Otto Kallus a Miloslav Mejzlík. 
Kinosál
 

Neděle 29. 3. v 19.30 h: LAKOMEC. Slavná 
Moliérova hra, kterou uvede v premiéře a režii 
Jana Nejedlého holešovský ochotnický soubor 
Divadlo 6. května. Kinosál 

Markéta Plánková a Tomáš Valík, protagonis-
té komedie 1 + 1 = 3, kterou uvidí 18. března 

také holešovské publikum.

ANTÉNA
(Argentina, drama/sci-fi s titulky, čb)
Reflexivní alegorická pohádka inspirovaná 
němým filmem. Rok XXX. V zasněžené 
metropoli nemilosrdně vládne pan Televize. 
Celé město je bez hlasu a on jediný má mo-
nopol na slovo a obraz. Všichni lidé sledují 
obrazovku a jedí televizní jídla, která také 
vyrábí on. Pan Televize připravuje nekalý 
plán, jak prostřednictvím nebezpečného 
hypnotického stroje navždy ovládnout vše-
chen život. Aby toho dosáhl, unese jedinou 
bytost, jež má dosud hlas - nádhernou 
zpěvačku... Režie: Esteban Sapir. 
Snímek, který je zahrnut do Projektu 100, 
promítne kino Svět ve čtvrtek 19. března 
od 19 hodin.

O skupině KOA
Počátky skupiny Koa sahají do roku 1998, 
kdy Zuzana Navarová společně s Ivánem 
Gutiérrezem, kolumbijským písničkářem, 
rozšířila stávající duo o basistu Františka 
Rabu, perkusionistu a bubeníka Camila 
Callera a akordeonistu Mária Biháriho. 
V tomto obsazení vznikla dvě alba: „Skleně-
ná vrba“ (Navarová - Gutiérrez - Koa, Indies 
Records, 1999), mimochodem oceněná 
Žlutou ponorkou udílenou společenstvím 
nezávislých novinářů Periskop, a „Zelené 
album“, záznam koncertu z pražské Ma-
lostranské besedy (Navarová - Gutiérrez 
- Koa, Indies Records 2000). Obě alba si 
získala přízeň nejen odborné veřejnosti, ale 
i širokého publika, a zařadila se tak hned 
po svém vzniku ke špičce české hudby. 
Po odchodu Ivána Gutiérreze v roce 2000 
zvuk kapely obohatil kytarista Omar Kha-
ouaj a Koa se vydala směrem k propojová-
ní mnoha kulturních vlivů a žánrů. Vznikla 
deska „Barvy všecky“ (Indies Records 
2001), která je oceněna Akademií populár-
ní hudby hudební cenou Anděl v kategorii 
folk a dále získává Zlatou desku. V roce 
2003 vychází „Jako Šántidéví“ (Indies Re-
cords 2003). Autorsky se na obou deskách 
spolupodíleli vedle Zuzany Navarové i Má-
rio Bihári a Camilo Caller. 
V současné době vystupuje kapela v obsa-
zení: František Raba, Mário Bihári, Camilo 
Caller a Omar Khaouaj. Na jejím repertoá-
ru se podílejí všichni členové kapely a Koa 
si získává stále širší obec posluchačů, 
kteří ji vyhledávají především na klubových 
scénách, kde tito brilantní a skvěle sehraní 
hráči mohou v intimním prostředí nejlépe 
předvést své individuální hráčské schop-
nosti i souhru celého ansámblu.

(red)
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Super baba. Takhle výstižně charakterizoval Mahulenu 
Bočanovou, která v sobotu 7. února moderovala v holešov-
ském zámku Reprezentační ples, jevištní technik a zvukař 
Tomáš Dvorník. V Holešově se totiž sympatická herečka 
předvedla v celé své kráse. Vedle svého šarmu a moderá-
torského umu uplatnila samozřejmě i taneční vlohy - to když 
se svým partnerem z televizní soutěže StarDance předvedli 
několik tanečních ukázek.   

Účastníci Reprezentačního plesu tak mohli vidět na živo 
skutečnou osobnost. Z televizní obrazovky i filmového plátna 
ji znají poměrně dlouho. Vždyť Mahulena hraje od dětství (TV 
seriál Chalupáři, Lucie, postrach ulice...). Zatímco v poslední 
době ji můžeme vídat v televizi coby průvodkyni  pořadu Top 
Star magazín, v paměti máme i její postavy, které vytvořila 
například ve filmech Kouzelný měšec, Pták Ohnivák, Golet 
v údolí nebo Post Coitum. Sympatická byla i její role psycho-
ložky v TV seriálu Rodinná pouta. Co se týče divadla, tak 
už během studia herectví hostovala na prknech Národního 
divadla. Potom působila v Činoherním klubu. Dnes ji můžeme 
vidět v některých inscenacích zájezdového divadla Háta. Di-
vadlo hraje od svých osmnácti let téměř denně (s výjimkou tří 
let na Kypru, což byl podle ní „pubertální“ útěk od reality).  

„Za největší úspěch svého života považuji to, že jsem 
to všechno se svou absolutní absencí sebedůvěry přežila 
a že jsem potkala svého muže a s ním přivedla na svět dceru 
Marinu. Jsem velmi šťastná matka své osmileté dcery. Prý je 
po  mně. To má fajn,“ směje se Mahulena Bočanová, která 
se prý v Holešově cítila jako na zámku.

Robert Rohál a Jiří Lošťák ml.

MAHULENA BOČANOVÁ V HOLEŠOVĚ
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Plesová sezona v Holešově nabízí hvězdy i skvělou podívanou

Páteční večer 20. února patřil již tradičnímu Přátelskému večírku 
3. ZŠ, který se konal také tradičně v tělocvičně školy. Ta byla za pomoci 
učitelů i žáků na tento večer proměněna v nádherně vyzdobený slavnostní 
sál. K tanci i poslechu již tradičně hrála skupina SEXteť a o kulturní pro-
gram se postaralo mládí z Tanečního klubu Gradace Kroměříž. Nechyběla 
ani bohatá tombola, za kterou patří velké poděkování všem sponzorům. 
Za příjemně prožitým večerem stojí také práce kuchařek školní jídelny, 
které se postaraly o tradičně kvalitní a chutné občerstvení. Poděkování 
patří všem organizátorům akce -  vedení školy, učitelům, žákům, správním 
zaměstnancům, rodičům i přátelům školy. Večírek se konal v rámci oslav 
35. výročí založení školy, které vyvrcholí letos v květnu. 

Mgr. Jarmila Vaclachová,
předsedkyně SRPDŠ

Tradiční večírek ve 3. ZŠ 
se jako obvykle vydařil

Plný sál několikrát zatleskal vystoupení, které předvedl 
Taneční klub Gradace.

Velký zámecký ples, který se konal 21. února,  nabídl skvělou podívanou v podobě vystoupení 
hraběcí rodiny s doprovodem a následným menuetem.

Jarmila Pokorná a Jiří Zapletal coby manželé 
Rottalovi během Velkého zámeckého plesu.

Dobré posezení je nejen ve velkém sále, 
ale i v přilehlých zámeckých komnatách.

Na Reprezentačním plese, který proběhl 7. února v holešovském zámku, vystoupil také 
Ondřej Havelka a Melody Makers.
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SERIÁL

GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JITKA SADÍLKOVÁ

Mořská i zahradní zátiší, ro-
mantická zákoutí, pávi v zámec-
kých zahradách, rybníky s lekníny, 
cudné lesní víly... To jsou témata, 

která tak ráda maluje malířka Jit-
ka Sadílková (ročník 1955). Její 
tvorbu znají nejen v Holešově, ale 
také v celé řadě měst (Zlín, Pře-
rov, Olomouc, Praha…), kde často 
vystavuje a hlavně - s úspěchem 
sobě vlastním - prodává.

Holešovská rodačka Jitka Sa-
dílková se věnuje malování řadu let 

- a jako jedna z mála se malováním 
i živí. O její obrazy je zájem. 

Na svém kontě má nespo-
čet výstav (například v Holešově 
vystavuje každoročně na tradiční 
výstavě Letní iluze), a jak jsme 
zjistili, jezdí často za inspirací 
do zahraničí (hlavně do Španěl-
ska), o čemž ostatně svědčí i re-
produkce některých jejích obrazů, 
které vidíte - byť pouze v černobílé 
verzi - v dnešní galerii.   

(red)

Holešovská malířka 
Jitka Sadílková 

ve svém domácím ateliéru. >
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JITKA SADÍLKOVÁ

„Obrazárna 
Jitky Sadílkové“
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Vzhůru na palubu!
Zůstat ve škole i po vyučování a ještě 

k tomu o víkendu? Žádný problém pro plav-
číky ze 6. A třídy 3. ZŠ Holešov!! Velkou lodní 
výpravu jsme společně „upekli“ v hodinách 
výtvarné výchovy. Slovo dalo slovo a představa 
dobrodružného víkendu ve škole začala nabý-
vat konkrétní podoby. Než jsme se v pátek 13. 
února po vyučování nalodili, bylo potřeba se 
řádně připravit. Tajemný kapitán Šedý mořský 
vlk nám posílal řadu úkolů: každá správná loď 
musí mít vlajku, perfektní posádku, kde každý 
má své námořnické jméno, a pro posílení mo-
rálky lodníků jsme vymysleli a secvičili zvučný 
pokřik. Všechny úkoly byly splněny, a tak nic 
nebránilo skupině plavčíků vstoupit na širé 
moře - do naší sportovní haly, která se po 
dva následující dny stala oceánem, jenž bude 
testovat  odvahu, kamarádství, čest a hlavně 
soudržnost naší šesťácké posádky.

totiž sledovaly hlídky, které zároveň vedly lodní 
deník), vytvořili kajuty na spaní a také lodní 
kuchyni. A pak mohlo začít testování členů po-
sádky, zda vydrží náročné podmínky na moři - po 
několika zahřívacích aktivitách se celá posád-
ka nalodila do školního bazénu, kde si každý 
plavčík mohl vyzkoušet potápění se skutečnou 
potápěčskou výstrojí a výzbrojí. Ani poměrně 
náročný program v bazénu posádku neudolal, 
takže jsme pokračovali v aktivitách a hrách po 
celý večer. Na závěr nám kapitán promítl několik 
snímků ze skutečných výprav přes oceán. 

Po téměř probdělé noci, protože kdo by 
mohl s hlavou plnou zážitků a hlavně obklopený 
kamarády jen tak spát, nás ráno čekala další 
porce dobrodružství. Kapitán  připravil oprav-
dovou lahůdku pro odvážné - velkou lanovou 
dráhu v ráhnoví naší lodi. I když ne pro každého 
bylo jednoduché ovládnout strach, nakonec 
všichni plavčíci dokázali překonat sami sebe 
a tuto dráhu pod střechou naší haly zdolat. A to 
už čas vymezený pro naši plavbu pomalu, ale 
jistě spěl ke svému konci. 

Dva dny nabité aktivitami, dobrodružstvím, 
radostí, zábavou i poučením v naší škole uká-
zaly všem plavčíkům i důstojníkům, že ztížené 
podmínky projeví skutečné lidské JÁ, že ten, 
kdo „dělá ramena“, nemusí být nutně hrdina, že 
kolektiv, který se mnohdy jeví jako nesnesitelná 
parta, dokáže táhnout za jeden provaz a mile 
překvapit. Velké poděkování patří paní ředitelce 
Mgr. Aleně Grygerové za umožnění realizace 
projektu, všem plavčíkům za jejich výkony, 
projevenou odvahu a kamarádské chování 
během plavby. 

Děkuji důstojníkům Martině Javoříkové 
a Mgr. Evě Slavíkové  za pomoc a fandění naší 
plavbě, děkuji kapitánovi Ing. Jiřímu Pišlovi  za 
spoluorganizaci naší výpravy a profesionální 
vedení aktivit v bazénu a lanových aktivit. Do 
přístavu jsme dojeli všichni v pořádku. Tak 
posádko, kdy vyrazíme znovu?  

     
Bc. Iveta Dvořáková 

3. ZŠ Holešov  

Kapitán Šedý mořský vlk si svým přícho-
dem okamžitě sjednal respekt, posádka začala 
„šlapat“ jako na drátkách - vyrobili jsme  krásnou 
loď s hlídkovým košem (noční život na moři 

Je září 1967. V tomto „babím 
létě“ se připravuji na návrat do 
vysokoškolského Brna. Prázdni-
ny jsme - jako každoročně - trávili 
s bráchou, Petrem Nedbalem a Mir-
kem Režným na dětském táboře na 
Ráztoce. Zde jsme stále rozvíjeli 
diskuse o zřízení klubu. Tehdy jsme 
uvažovali o klubu pro holešovské 
studenty vysokých škol a gymná-
zia, neboť kulturní vyžití pro tuto 
skupinu bylo v Holešově nevalné. 
Vycházeli jsme ze zkušenosti vyso-
koškolského klubu v Brně. 

Z nesmělého dotazování 
u pracovníků MěNV jsme usoudili, 
že realizovat naše sny bude velmi 
obtížné. 

Přišel leden 1968 a celkové 
uvolnění po nástupu Dubčekova 

SORRY CLUB - SNY A NADĚJE - KAPITOLA 1. 

Dnešní základní umělecká škola, v jejímž sklepení se nacházel 
Sorry Club.

Leží přede mnou 10. číslo Holešovska z roku 1999, kde čtu: 
„Holešovský Sorry Club patřil k těm nejvýznamnějším aktivitám, které 
ovlivnily život města a formovaly několik dospívajících generací.“

Po tomto lichotivém úvodu pan R. S. velmi zhuštěně připomíná 
počátky klubu - jeho budování v letech 1968 - 1969, píše o „nejzá-
řivější éře“ v první polovině 70. let a končí konstatováním, že „klub 
zanikl po třiceti letech a příchodem dalších změn a zrušením SSM, 
které bylo jeho dlouhodobým provozovatelem“.

Nebude snad tedy příliš neskromné připomenout či osvětlit 
tyto věci letos - po čtyřiceti letech - trochu podrobněji. Chci se 
o to pokusit poněkud obšírnějšími články v tomto i několika dalších 
číslech Holešovska.

Helena Dobešová

SORRY CLUB, vítězství a prohry

reformního křídla začalo měnit i po-
stoje holešovských funkcionářů. 
(Po roce jsme zjistili, že tito lidé jsou 
neměnní, nasadili pouze Lednovou 
masku). Nicméně jsme usoudili: 
buď teď, nebo nikdy. Napsal jsem 
dopis radě MěNV se zdůvodněním 
našich požadavků, které spočívaly 
v povolení založit klub a dále přidě-
lených vhodných prostor. Očekáva-
li jsme okamžitou reakci, kladnou 
či zápornou, pozvání k podrobněj-
šímu vysvětlení našich představ. 
Zatím se nedělo nic.

Na jednání, ke kterému mu-
selo dříve nebo později dojít, jsme 
chtěli být připraveni. Procházeli 
jsme Holešov a nakonec vytipovali 
tři lokality:

• část sklepení holešovského 
zámku

• skladový objekt pivovaru přístup-
ný od ulice Partyzánská

• sklepení lidové školy umění

Třetí možnost se nám líbi-
la nejvíc. Hudebka se pak stala 

naším druhým domovem, navíc 
jsem se dobře znal s ředitelem, 
který naši myšlenku podporoval. 
V půli června jsem dostal pozvání 
na zasedání rady MěNV. Se mnou 
se měla jednání zúčastnit Věra 
Zapletalová.

Vzpomíná Emil Mikšovič

Ve čtvrtek 12. února 2009 zemřel po těžké nemoci ve věku 
nedožitých 64 let Ladislav Mika, který pracoval několik let 
(2002 - 2007) v redakci Holešovska. Děkujeme všem, kdo tichou 
vzpomínkou uctí jeho památku.

Odbor školství a kultury a redakce Holešovska.
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Vážení přátelé, přichází II. pololetí a TYMY 
Vás a vaše děti zve do kroužků, zájmových 
útvarů a kurzů, nabízíme kulturní akce jak pro 
děti, tak i pro dospělé. Bližší informace na www.
tymycentrum.cz nebo na tel.: 573 396 928.

ZVEME VÁS
26. 2. Tvořeníčko s Bárou - vyrábíme s fimo-
hmoty, od 14.30 hod.
1. 3. Taneční polepšovna - od 17.00 hod. 
zahajovací hodina (přihlášky do 25. 2.)
7. 3. Zápas fotbalových benjamínků - od 
10.00 v tělocvičně TYMY s SK HS Kroměříž
14. 3. Hliněné hrátky - od 14.00 do 16.00 hod., 
hrajeme si s hlínou, dílničky pro děti i rodiče, cena: 
30,-/os. (materiál, pálení). Přihlášky do 12. 3.
16. 3. Břišní tance od 18.00 - pro začátečnice 
ukázková hodina ZDARMA
22. 3. Vítání jara - sraz v 9.00 hod. u ZUŠ 
Holešov, procházka do Přílep plná her, soutěží, 
lanových aktivit, ukončeno společným táborá-
kem na myslivně v Přílepech
26. 3. První pomoc v praxi - základy první 
pomoci pro veřejnost, cena: 50,- 
(přihlášky do 23. 3.)
27. 3. Výprava za bludičkou 
Světlankou - od 17.30 pohád-
ková stezka plná kouzelných 
bytostí, světýlek a nelehkých 
úkolů, setkání s bludičkou Svět-
lankou, sladké odměny
27. - 28. 3. Noc s Andersenem 
- dobrodružství s přenocová-
ním, čtení pohádek, vyprávění, 
týmové hry, malování, zpívání, 
sraz v 16.00 hod. (přihlášky do 
24. 3.)
30. 3. Na kus řeči s M. DONU-
TILEM a hosty - odjezd v 17.30 
hod., AN Holešov, představení 
ve 20.00 hod. Šelepka Brno, 
cena: 590,- (přihlášky do 14. 
3.)
7. 4. Přišlo jaro do vsi - tradič-
ní předvelikonoční program pro děti, v progra-
mu vystoupí dětské folklorní soubory z Hané 
a Valašska, součástí ukázka lidových tradic 
a řemesel

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
„SNĚŽNOU DOLINOU“ - pondělí 9. 3. - pátek 
13. 3. 2009
pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, mož-
nost lyžařského výcviku s instruktorem, cena: 
2.290,-/dítě, 2.690,-/dospělý (v ceně ubytování, 
doprava, plná penze, program, pedagogický 
a zdravotnický dozor, materiál, odměny). 
Jarní prázdniny - příměstský tábor: 
LOUPEŽNICKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Program připraven od 9. 3. do 13. 3. vždy od 
8.00 do 16.30 - loupežnické výpravy, tvoře-
ní masek, výlet za sněhem, loupežnický bál. 
Vhodné pro děti od 6 do 10 let. Cena za celý 
tábor: 900,-/os (v ceně program, 4x oběd, pitný 
režim, pedagogický dozor, vstupné, doprava). 
Je možné přihlásit se na každý den zvlášť (po, 
út, čt, pá - 200,- a st 250,-). 
Přihlášky do 27. 2. 

LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi 
u moře, ubytování v apartmánech cca 300 m 
od moře, doprava autobusem z Holešova, mož-

nost zajištění stravy a pojištění léčebných výloh, 
možnost denního cvičení
1. termín: 9. - 21. 6. 
 11 pobytových dnů, cena: 5.700,-/dosp., 
5.200,-/dítě, příplatek za cvičení: 800,-
2. termín: 12. - 21. 6.
8 pobytových dnů, cena: 5.100,-/dosp., 4.600,-/
dítě, příplatek za cvičení: 560,-
Letní tábory: 
ČERVENEC - Beskydy Sulov
6. - 15. 7. Putování EVROPOU - vypravíme 
se po stopách starých Evropanů, zažijeme 
spolu táborová dobrodružství plná her, tajemství 
a zábavy, cena: 3.590,-
6. - 15. 7. Keramický havraní tábor - táborové 
dobrodružství s indiánskou a starověkou kera-
mikou a pálení v polní peci, cena 3.790,-
6. - 10. 7. Léto s angličtinou - tábor  spo-
jený s výukou anglického jazyka hrou, cena: 
2.050,-/dítě 
6. - 10. 7. Taneční léto I. - tábor pro holky 
i kluky spojený s tancem, aerobikem a dalšími 
tanečními styly, cena: 2.050,-/dítě 

10. - 15. 7. Taneční léto II. - tábor pro holky 
i kluky spojený s tancem, aerobikem a dalšími 
tanečními styly, cena: 2.250,-/dítě 
10. - 15. 7. Léto s pohádkou - pobyt pro 
nejmenší holky a kluky , spousta pohádkových 
postaviček a her, cena: 2.250,-/dítě

SRPEN - Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
Léto na koni - táborová dobrodružství pro holky 
a kluky, kteří rádi jezdí na koních,  cena: 2.800,-/
dítě (omezený počet míst)
Léto s barvičkou - táborový výlet do tajů 
výtvarných a rukodělných technik pro malé 
i velké milovníky umění, možnost i pro rodiče, 
cena: 2.500,-/dítě
FITNESS léto - tábor pro holky i kluky spojený 
s tancem, aerobikem 
a dalšími tanečními 
styly, cena: 2.300,-/
dítě 

NOVÉ KROUŽKY 
(přihlášky v kance-
láři TYMY)
Zakládáme DIVA-
DELNÍ SOUBOR 
-  zveme všechny 
zájemce od školního 
věku po dospělé, pojď-
te s námi hrát divadlo 

pohybové, stínové, černé, 
maňáskové, loutkové.
BARVIČKA - pro děti od 3 
do 9 let, netradiční výtvarné 
techniky a tvoření, každý 
čtvrtek od 17.00, cena: 
400,-/pololetí
JEZDECTVÍ - zájemci, 
hlaste se v kanceláři TYMY, bližší informace 
v průběhu února, cena: 950,-/pololetí
MAGIC KLUB - nejstarší a nejúspěšnější sbě-
ratelská karetní hra na světě, určeno pro děti od 
8 let, které mají rádi zábavu, logiku, strategické 
kombinace i překvapení, schůzky v pátek od 
17.00 v TYMY, 200,-/pololetí
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI - pro ženy a dív-
ky, které chtějí zdravě, zábavně a bezpečně 
cvičit na gymnastickém míči, každou středu 
od 18.30
STOLNÍ TENIS - pro děti od 8 let v pondělí od 
17.00, 300,-/pol.
KLÁSEK - dětský hanácký folklorní soubor pro 
kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají na 
hudební nástroje - zkoušky souboru bývají vždy 
ve středu od 15.30 hod.

POZVÁNKA DO DIVADLA
MONA LISA 7. 3. 
Muzikál představující Monu Lisu jako ženu 
s velkým srdcem a tvrdou hlavou. 
NA KUS ŘEČI s M. Donutilem a jeho hosty 
30. 3. 
Večerní představení plné vyprávění a veselých 
příběhů - Šelepka Brno, odjezd v 17.30 AN 
Holešov, cena: 590,- (přihlášky do 14. 3.)
Muzikál CARMEN v Praze 30. 5.
muzikál inspirován příběhem Carmen, nechybí 
odvážná cirkusová čísla, cena: 1.150,- (přihláš-
ky do 15. 3.)
EVITA 30. 4. 
Muzikál v Městském divadle v Brně - přihláš-
ky do 13. 3. v kanceláři TYMY. Odjezd v 17 
hodin z AN Holešov, cena 820,-/dosp., 580,-/
důchodci, děti.

NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po sedmé bude pod koordinací SVČ  
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá 
kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. 
Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň 
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi do 
15 let.  Tato kampaň je již několik let úspěšná 
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během 
května budou probíhat v Holešově kontroly no-
šení přileb u dětí a mládeže -  na ulicích budou 
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole 
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomoz-
te i vy vytvářet prostředí, kde je normální jezdit 
na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě 
se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.

Není to tak dlouho, co proběhl v TYMY Country ples. 

Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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Nedávné znovuotevření nádherně zre-
konstruované společenské části holešovského 
zámku probudilo zájem holešovských občanů 
o tuto dominantu našeho města. Od té doby 
jsem často dotazován, zda existují nějaké po-
věsti týkající se zámku, ale především jsem se 
dozvěděl od některých našich spoluobčanů 
(kteří si ale nepřejí být jmenováni) jednu mimo-
řádně zajímavou pověst, kterou jsem předtím 
ani náznakem neznal.

Jak je to tedy s těmi zámeckými pověstmi? 
Kromě pověstí, které už vyšly v Holešovsku, 
existují ve vztahu k zámku dva motivy. Jsou to 
ale opravdu jen motivy, které nevydají na uce-
lenou pověst - ta by měla mít alespoň základní 
rysy příběhu, což tyto jejich náznaky nemají. 
Prvním motivem je občas se vyskytující doplnění 
příběhu o zlém Rottalovi - ten prý potom, co 
truhla usekla hlavu jeho synovi, ve zlosti, že jej 
dostatečně nehlídala, vyhodil svou manželku 
z okna zámku. Historicky se jedná samozřejmě 
o nesmysl, nic takového se (stejně jako usek-
nutí hlavy hraběcího synka truhlou) nestalo, 
na rozdíl od velmi rozšířeného příběhu o zlém 
Rottalovi se toto jeho doplnění vyskytuje jen 
sporadicky a jedná se spíš o přídavek, který 
snad někteří lidoví interpreti k původnímu, už 
dost chmurnému příběhu doplnili, aby ještě 
podtrhli jeho tragické vyznění.

Druhý motiv snad navazuje na ten předchozí 
- po zámku prý občas chodí „modrá paní“ - duch 
ženy, oblečený do starých panských šatů z mod-
rého sametu. Není jasné, zda se jedná o duch té 
z okna vyhozené manželky zlého Rottala, nebo 
o někoho jiného - například Marii Cecilii rozenou 
z Trautmannsdorfu, manželku posledního Rot-
tala Františka Antonína, která je tak nádherně 
zpodobněna v kompletní hraběcí róbě v Černé 
kapli. Motiv modré paní, který nemá návaznost 
na žádný příběh z dějin holešovského zámku, 
trochu vzbuzuje podezření, že se jedná o snahu 
některých vypravěčů dodat holešovskému zámku 
ducha  typického pro spoustu jiných hradů a zám-
ků. A protože jinde mají paní bílou, my, abychom 
se odlišili, jsme si vymysleli paní modrou. 

Oba uvedené motivy jsou příliš nezřetelné, 
nekompletní a nedá se z nich nyní odvodit ani 
jak, ani kdy vznikly. Bohužel možná tyto motivy, 
či dokonce pověsti žily ve svým způsobem izo-
lovaném  společenství obyvatel holešovského 
zámku ještě za dob paní hraběnky Wrbnové, 
rozené Widemanové - místní služebnictvo, 
správní úředníci, různí pomocníci, samotné 
panstvo a jim blízcí lidé - příbuzní, společníci, 
vychovatelé apod. vytvářeli unikátní, do sebe 
uzavřený svět, který se kontinuálně vyvíjel 
několik století a byl minimálně ovlivňován okol-
ním městem a jistě se v něm dařilo různým 
příběhům, pověstem či povídačkám, týkajícím 
se právě života na zámku. Ale od zániku tohoto 
zámeckého světa uplynulo už příliš mnoho času 
a zřejmě už není nikdo, kdo by si vzpomněl na 
příběhy, které v něm kolovaly.

Ale možná právě z tohoto prostředí býva-
lých obyvatel zámku pochází nádherná pověst, 
která má pohádkový charakter, ale současně 
se týká konkrétních reálií - předmětů, které 
dokonce byly v uplynulých desetiletích částečně 
skryty zraku všech návštěvníků zámku - jistě 
tedy pochází nejpozději z doby před znárod-
něním této budovy.

Jak jistě všichni víme, nádherný velký 
hlavní sál zámku, zaujímající celé jedno jeho 

I když dříve prý vypadal velký zámecký sál úplně 
jinak, dodnes je pořád velmi fotogenický…

křídlo a dokonce dvě patra v něm, je vyzdoben 
polosochami jakýchsi obrů - titánů, kterým 
se v architektonické hantýrce říká hermovky. 
Který sochař je jejich autorem, nevíme, neví-
me dokonce ani kdy tyto polosochy vznikly, 
pravděpodobně to bylo už při stavbě zámku. 
Neznáme dokonce ani původní určení tohoto 
obrovského sálu  - byl to rytířský sál určený 
k pořádání velkých hostin a plesů, sloužil jako 
soudní síň pro stavitele zámku, hraběte Jana 
z Rottalu, který byl zemským sudím? Nevíme, 
teprve až skoro sto let po postavení zámku jsou 
zprávy o tom, že se ve velkém sále odehrávaly 
koncerty a hrálo zámecké divadlo. Neznáme 
dokonce ani přesnou původní podobu tohoto 
velkého sálu - současný jeho strop je moderní 
železobetonová placka, postavená zřejmě po 
požáru zámku v roce 1913, kdy se vybudovala 
současná mansardová střecha po jednoduché 
střeše původní. A tento požár zřejmě zničil i pů-
vodní strop velkého sálu, takže už nikdo nezjistí, 
zda nebyl i strop tohoto sálu zdoben štukovými 
ozdobami a ornamenty či dokonce nástropními 
malbami stejně jako ostatní sály v prvním patře 
či sala terrena v přízemí. 

Šest z celkového počtu čtrnácti obrů od 
konce čtyřicátých let dvacátého století zmizelo 
z očí návštěvníků zámku - byli zakryti konstrukcí 
jeviště holešovských ochotníků, ti dokonce jed-
nu polosochu odsekali a zničili, takže  musela 
být velkým nákladem při probíhající rekonstrukci 
nahrazena kopií jiné. Zbylých pět bylo natřeno 
na černo a padesát let je nikdo pořádně neviděl. 
Když ale po odstranění starého nevyhovujícího 
jeviště byli tito obři zrestaurováni a hlavně od-
kryti pro návštěvníky sálu, ukázalo se, že jejich 
podoba a rozmístění odpovídají oné pověsti.

Vejdeme-li do velkého sálu od hlavního 
schodiště, jsou dva obři umístněni  na vchodo-
vé štítové zdi sálu, potom následuje po každé 
straně sálu po dvou polosochách. Pak je opět po 
každé stěně sálu po jednom štukovém rámu, na 
kterých jsou všichni obři umístěni, ale tentokrát 
bez soch - a nikdo neví, zda na těchto rámech 
polopostavy obrů byly nebo ne, a pokud byly, tak 
kdy a proč byly odstraněny. Následuje na každé 

stěně sálu po třech polosochách a potom již na 
čelní stěně poslední dvě polosochy obrů. Pro-
hlédneme-li si nyní, po padesáti letech poprvé, 
všechny tyto sochy, zjistíme několik zajímavých 
skutečností. Sochy zobrazují starší, většinou 
vousaté, svalnaté muže, každý je jiný - má jiný 
obličej, jiné vlasy, vousy, jinou polohu rukou. 
Mají buď trup nahý, nebo oblečený do jakéhosi 
stylizovaného brnění. Velkým překvapením po 
odkrytí obrů na čelní stěně sálu bylo, že jako jedi-
ní mají na ramenech zobrazeny plastické masky 
jakýchsi šklebících se ďáblíků, v architektonické 
hantýrce se jim říká maskarony. Tito dva obři 
v čele sálu jsou taky alespoň na pohled nejsil-
nější a nejmohutnější. Oproti nim obři, umístění 
na protilehlé, vchodové stěně sálu, jsou jaksi 
„podvyživení“, vyhublí a spíš představují slabé 
starce než svalnaté obry kolem nich.

A co o těchto bájných bytostech říká po-
věst? Stavitel zámku byl nejen velký boháč 
a mocný šlechtic, ale také záletník. Miloval 
jednu prostou dívku, ale ta jeho lásku neopě-
tovala a zasnoubila se s prostým chasníkem, 
už se neví, zda to byl pastýř či kovář nebo 
selský synek. Když se hrabě o této „zradě“ 
dívky, po které nízce toužil, dozvěděl, roz-
zuřil se a nechal jak dívku, tak jejího milého 
přikovat na boční stěny velkého sálu právě 
dokončovaného zámku a kouzlem způsobil, že 
zkameněli. A aby se ze svého vězení již nikdy 
nedostali, nechal kolem nich rozestavit celkem 
14 kamenných obrů, kteří je měli hlídat. Ale ani 
hrabě nebyl neomylný - když hledal a vybíral 
obry na hlídání mladého páru, sehnal dvanáct 
obyčejných obrů a dva  mocné čaroděje, kteří 
se rozhodli, že ovládnou nejen ostatní obry, 
ale i hraběte a celý zámek a panství. Byli to ti, 
kteří mají na ramenech ďábelské tváře, protože 
ďábel to je, který je ovládá.

Protože život kamenných obrů je mnohem 
pomalejší než život nás, smrtelníků z masa 
a kostí, dlouho trvalo, než se záměr těch dvou 
čarodějů začal projevovat. Možná prošlo už 
několik lidských generací, starý zlý hrabě dávno 
zemřel a v Holešově vládli jeho nástupci. Ale 
něco pomalého se dělo i ve velkém sále zámku. 

Ostatní obři, sice kamenní a kameno-
hlaví, ale jinak celkem dobrosrdeční, se 
postavili těm dvěma čarodějům. Tu se 
o kousek pohnul prst či paže některého 
z nich, tu se zachmuřily kamenné oči - 
a obři postavili svou sílu proti síle čaro-
dějů. Snad pomohl i místní kněz, který 
možná vytušil, že se v obřích tělech 
něco děje a občas sochy ve velkém 
sále vykropil svěcenou vodou. Nako-
nec ale, po mnoha desítkách a možná 
stovkách let, jednou za bouřlivé noci se 
velký sál a celý zámek zatřásly v zákla-
dech, něco velkého popraskalo, něco 
se zřítilo - a ráno, když sloužící přišli do 
velkého sálu, byly rámy, ve kterých do 
té doby stály sochy dvou mladých lidí 
- chlapce a dívky, tak odlišné od ostat-
ních kolem stojících obrů - prázdné, jen 
na zemi byly jakési kamenné skořápky 
zdánlivě zachovávající tvary těl těchto 
krásných, ale smutných soch. Co se 
s dívkou a jejím milým stalo, nikdo 
neví, snad odešli pryč z Holešova, 
daleko od zámku, ve kterém prožili 
tak dlouhou dobu ve velkých mukách, 
někam do valašských hor a tam prožili 
zbytek života.

(Pokračování na str. 23)

Dodatek k holešovským pověstem - pověsti o zámku
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Poslední holešovská hraběnka 
Barbora Wrbnová.

Zazní skladby J. S. Bacha, F. Busoniho, A. Skrjabina, 
F. Schuberta a F. Chopina. Úvodní slovo přednese Vratislav Brázdil, v kulturním programu 

vystoupí skupina Corda Magico. Výstava potrvá do 7. dubna 2009

Celkem sedmnáct zpívaných i čistě instrumentálních skladeb 
nabídne nové album nazvané Doteky, které vydává v těchto dnech 
holešovská komorní skupina Corda Magico. Cédéčko mělo vzniknout 
už v loňském roce, ale vzhledem k zaneprázdnění vedoucí souboru 
Nelly Billové, autorky hudby i aranžmá, bylo natočeno až na rozhraní 
loňského a letošního roku.

„Nahrávka vznikla v profesionálním nahrávacím studiu Golden App-
le, které provozuje ve Štípě u Zlína Pavel Březina, a myslím, že nejen já, 
ale i moje spoluhráčky z ní mají dobrý pocit. Doufejme jen, že se bude 
líbit i těm, kteří si tohle naše album pořídí,“ říká Nelly Billová, která je 
současně i autorkou koláží a fotografií použitých na bookletu CD.  

Na nahrávce alba se kromě „kmenových“ členek skupiny Corda 
Magico (vedle kytaristky Nelly Billové tvoří soubor flétnistka Sylvia Ši-
mečková, kytaristka Danuše Pospíšilová a zpěvačka Iva Svobodová) 
podílí ještě hostující flétnistka Alena Žaloudíková. Klavírní party, které 
jsou použity ve dvou skladbách, nahrála ve studiu jednak Sylvia Šimeč-
ková, jednak Jarmila Pokorná.

Album Doteky, jehož náladu určují poetické texty (jde o překlady 
veršů J. M. Lermontova) a baladický charakter s až renesančními názvu-
ky, by mělo mít v Holešově i svůj slavnostní křest. Ten proběhne v úterý 
17. března v zámecké sala terreně. 

Robert Rohál 

Skupině Corda Magico vychází 
nové album Doteky

Tak vypadá obal druhého cédéčka Doteky, které v březnu vydává  > 
holešovská skupina Corda Magico.

Městské kulturní středisko Holešov a Základní umělecká škola 
F. X. Richtera Holešov pořádají 

ve čtvrtek 26. února 2009 od 18 hodin 
v sala terreně holešovského zámku

KLAVÍRNÍ KONCERT
Lubora Horáka a Miluše Venclíkové

Vstupné dobrovolné - bude věnováno na charitativní účely.

Městské kulturní středisko Holešov 
a Městská galerie Holešov si Vás dovolují pozvat

  na vernisáž výstavy fotografií 
Jiřího Lošťáka ml., Nelly Billové a Roberta Rohála

KRESBY SVĚTLEM 5
Středa 11. března 2009 v 17 hodin 

Městská galerie Holešov

Dodatek k holešovským pověstem - pověsti o zámku

(Dokončení ze str. 22)
Pravda ale je, že od té 

doby bojovali spolu čaro-
dějové na čelní zdi zámku 
s ostatními obry o to úporněji 
a snad bojují dodnes. Ti dva 
obři, kteří stojí přímo proti 
čarodějům a jsou nejvíc vy-
staveni jejich kouzlům a zlým 
pohledům, postupně chát-
rají - hubnou, stárnou, zlá 
moc a vůle čarodějů je trápí 
a hubí. Snad byl ten urputný 
boj aspoň na právě uplynu-
lých padesát let přerušen, 
když čarodějové byli obe-
staveni pódiem, osvětlovací 
technikou, závěsy na kulisy 
a hlavně byli natřeni černou 
barvou. Kdoví ale, jak bude 
boj pokračovat nyní, když byli 
čarodějové odkryti, zrestaurováni, uvedeni do 
plné síly, ve velkém sále se rozsvítily nádherné 
lustry, plné křišťálu, který jak známo pomáhá 
kouzlům. Musíme naše obry kontrolovat, aby-
chom nedopustili vítězství zla a ovládnutí zámku 
zlými kamennými čaroději.  

Tak toto je mimořádně zajímavá pověst, 
navíc určitě není nová, protože ti, kteří mi ji 
vyprávěli (samozřejmě v mnohem stručnější, 
jednodušší podobě, než kterou zde uvádím) 
určitě neznají ty maskarony - ďábelské masky 
na ramenech obrů na čelní zdi sálu - ty byly 

objeveny skutečně až při 
rekonstrukci sálu v loňském 
roce, nikde nebyly publiko-
vány a vyvolaly dohady pa-
mátkářů, jak je to možné, že 
právě tito dva obři byli tak od 
ostatních sochařem odlišeni. 
Podstata této pověsti  je po-
hádková, snaží se vysvětlit 
záměr stavitele velkého sálu, 
který opravdu rozčlenil polo-
sochy do několika odlišných 
skupin a navíc vynechal? dvě 
polopostavy uprostřed sálu 
a porušil tak tehdy velmi dů-
sledně dodržované pravidlo 
symetrie (jiným vysvětlením 
může ale být, že  polosochy 
byly v sále umístěny všechny, 
potom byl ale velký sál buď 
dočasně stavebně rozdělen, 

nebo do něj bylo instalováno nějaké pro nás 
neznámé zařízení - třeba ve spojitosti s pódiem 
na divadelní hry za hraběte Františka Antonína 
z Rottalu v první polovině 18. století - pódium 
tehdy bylo jistě na opačné straně sálu než 
dnes, jak svědčí dva zachované krby v čelní 
stěně sálu - před nimi pódium jistě nestálo, ty 
naopak vyhřívaly prostor pro diváky - a tyto dvě 
sochy musely ustoupit. Později se sál vrátil do 
původní podoby a nikdo si už nepamatoval, proč 
dvě protilehlé sochy zmizely). 

A poslední povídání, vázající se k zámku? 
Pozorný čtenář skvělé vzpomínkové práce 

R. Rohála o poslední paní „hraběnce“  Barboře 
Wrbnové-Widemanové si jistě všiml vzpomínek 
její neteře, paní Anděly Dohnalové, která uvádí, 
jak se u své tetičky v podvečerních hodinách 
bála, protože v zámku vrzaly parkety, jako by 
tam někdo chodil - a paní Barbora se usmívala 
a říkala „toho se neboj, to je Rudi“ (tragicky 
zemřelý manžel paní Barbory, poslední hra-
bě Wrbna na holešovském panství). Shodou 
okolností nedávno vzpomínala dlouholetá za-
městnankyně holešovského Městského kul-
turního střediska paní Ježíková na dobu, kdy 
v opuštěném zámku sama zhasínala světla, 
zamykala dveře a kontrolovala jednotlivé míst-
nosti - a uváděla, že se jí často, většinou za tmy, 
stávalo, že v sálech, kudy chodila, se ozývaly 
další kroky na parketách - ty vrzaly jako by za ní 
nebo vedle ní někdo byl - ale ať se ohlížela, jak 
chtěla, ať rozsvěcovala světla či si svítila bater-
kou, nikdy nikoho neviděla. Nejdřív se bála, ale 
postupně si na ty záhadné kroky zvykla a už si 
jich ani nevšímala. A paní Ježíková nezná knihu 
o Barboře Wrbnové a jistě ani nezná tuto vzpo-
mínku paní Dohnalové. Takže pokud má náš 
zámek nějakou záhadu, nějaké své strašidlo či 
ducha, tak je to ten, který se večer prochází po 
sálech především druhého patra - a je to hrabě 
Rudolf z Wrbna, který hledá své ztracené, tak 
krátké štěstí po boku milované manželky Bar-
bory, nebo některý jiný obyvatel zámku? Teď, 
když se na zámek vrací život a návštěvníci, to 
třeba někdy objevíme.

Karel Bartošek
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1. 3. 1904 Narozen v Holešově OČADLÍK, 
Mirko, hudební historik, hudební kritik, pracov-
ník Československého rozhlasu, profesor dějin 
hudby na UK, znalec a vykladač díla B. Smetany 
(+ 26. 6. 1964) - 105. výr. narození
2. 3. 1974 Zemřel KAŠLÍK, Miloš, dramatik, 
hudebník, malíř, národopisný pracovník, redaktor, 
folklorista, zakládal valašské kroužky, publikoval 
v časopise Naše Valašsko, sběratel lidových písní 
a tanců (* 25. 11. 1894) - 35. výr. úmrtí
3. 3. 1944 Narozen MACHALÍNEK, Jan, malíř, 
grafik, působil ve Zlíně (+ 26. 11. 1991) - 65. výr. 
narození
4. 3. 1924 Narozen BLAHUTKA, Věroslav, 
folklorista, významně se podílel na rozvoji lidové 
tvořivosti - např. při strážnických a vlčnovských 
slavnostech, přispíval do Malovaného kraje (+ 17. 
5. 2002) - 85. výr. narození
5. 3. 1889 Narozen CHMEL, František, malíř, 
grafik, krajinář, autor scénických výprav pro Bes-
kydské divadlo v Novém Jičíně, osobnost Valašska 
(+ 11. 8. 1958) - 120. výr. narození
6. 3. 1909 Narozen KŘÍŽEK, František, archivář, 
muzejní pracovník, archeolog, numismatik (+ 24. 
4. 1993) - 100. výr. narození
7. 3. 1799 Narozen ČELAKOVSKÝ, František 
Ladislav, český básník a vědec, překladatel, novi-
nář, filolog, pedagog, sběratel a vydavatel lidových 
písní, přísloví a pořekadel (+ 5. 8. 1852) - 210. 
výr. narození
8. 3. 1884 Narozen v Bystřici pod Hostýnem 
ŠEMBERA, Jan, grafik, redaktor, autor diplomů, 
ex libris, dřevorytů, knižních obálek, novoročenek 
(+ 12. 11. 1938) - 125. výr. narození
9. 3. 1839 Narozena STRÁNECKÁ, Františka, 
moravská národní buditelka, národopisná sběra-
telka, prozaička, psala články do řady časopisů, 
v povídkách popisovala život na moravském ven-
kově (+ 27. 5. 1888) - 170. výr. narození
10. 3. 1899 Narozen BELHÁČ, Josef, malíř, 
krajinář, osobnost Valašska (+ 17. 6. 1935) - 110. 
výr. narození
11. 3. 1934 Narozen PAVELČÍK, Jiří, publicista, 
historik, etnograf, archeolog, autor odborných 
studií a popularizačních článků z oboru archeolo-
gie a národopisu, zaměření na prehistorii a dějiny 
všedního dne, spolupráce s Muzeem romské 
kultury v Brně, člen redakční rady Malovaného 
kraje - 75. výr. narození
12. 3. 1949  Narozen POPELKA, Pavel, etnograf, 
muzejní pracovník, sběratel lidových pověstí - 60. 
výr. narození
13. 3. 1919  Narozen FLAŠAR, Antonín, archi-
tekt, projektoval školy, sídlistě v Hodoníně, Veselí 
nad Moravou, Trenčíně, působil ve Zlíně a Luhačo-
vicích (+ listopad 2002) - 90. výr. narození
14. 3. 1904 Narozen STUDENKA, Josef, vlas-
tivědný pracovník, sepisoval přísloví, pořekadla, 
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rčení a pranostiky, působil na Zlínsku (+ 22. 2. 
2000) - 105. výr. narození
15. 3. 1904 Narozen VACA, Josef, autor rozhla-
sových her, básník, dramatik, národopisný pracov-
ník, prozaik, sbormistr, zpěvák, sbíral a publikoval 
hanácké písně a pověsti (+ 11. 8. 1966) - 105. 
výr. narození
16. 3. 1999 Zemřel ROKYTA, Hugo, historik umě-
ní, literární historik, pracovník Státní památkové 
správy, Státního ústavu památkové péče v Praze, 
pověřen vydáváním publikací o českých hradech 
a zámcích (* 24. 11. 1912) - 10. výr. úmrtí
17. 3. 1924  Narozen BOUDNÍK, Vladimír, grafik, 
malíř, vůdčí osobnost českého informelu 60. let, pů-
sobil ve Zlíně (+ 5. 12. 1968) - 85. výr. narození
18. 3. 1959  Zemřel KAMENÍK, Antonín, grafik, 
malíř, kreslíř, autor scénických výprav, plakátů  
(* 11. 12. 1886) - 50. výr. úmrtí
19. 3. 1889  Narozen DORAZIL, Otakar, histo-
rik, spisovatel, autor populárně historických knih 
(+ 5. 9. 1979) - 120. výr. narození
20. 3. 1914 Narozen BÍLOVSKÝ, Oldřich, kro-
nikář, literární publicista, přispíval do moravského 
tisku (+ 28. 4. 1982) - 95. výr. narození
21. 3. 1884 Narozen PERTOLD, Otakar, český 
indolog, religionista a etnolog (+ 3. 5. 1965) - 125. 
výr. narození
22. 3. 1894  Narozen DANĚK, Jan, malíř, re-
staurátor, režisér činohry, scénograf, pracoval 
na výzdobě a restauraci kostelů (+ 10. 4. 1961) 
- 115. výr. narození
23. 3. 1944  Zemřel MATERNA, Zdeněk, filolog, 
filosof, zabýval se indologií a srovnávací jazyko-
vědou (* 9. 7. 1900) - 65. výr. úmrtí
24. 3. 1824 Narozen ZELENÝ, Josef, malíř, 
výtvarný pedagog, měl v Brně školu pro kreslení 
a malování, maloval historické výjevy, podobizny, 
obrazy svatých (+ 3. 5. 1886) - 185. výr. nar.
25. 3. 1929  Zemřel BŘEZINA, Otokar, básník, 
esejista, prozaik, metaforicky laděné básnické dílo, 
osobitá podoba literárního symbolismu, dvakrát 
navržen na Nobelovu cenu (* 13. 9. 1868) - 80. 
výr. úmrtí
26. 3. 1929 Narozen DAŇHEL, Břetislav, grafik, 
fotograf - 80. výr. narození
27. 3. 1904 Narozen KELLNER, Adolf, filolog, re-
daktor, dialektolog - specializace na lašská a slez-
ská  nářečí (+ 31. 5. 1953) - 105. výr. narození
28. 3. 1914  Narozen HRABAL, Bohumil, básník, 
prozaik, scenárista, jeho díla přeložena do řady 
jazyků, řada z nich byla zdramatizována či zfilmo-
vána (+ 3. 2. 1997) - 95. výr. narození
29. 3. 1564 Zemřel KUTHEN ze ŠPRINSBERKU, 
Martin, český humanista, epigramatik a básník 
(* asi 1510) - 445. výr. úmrtí
30. 3. 2004 Zemřel DOHNAL, Miloň, historik, 
průkopník výzkumu hospodářských a sociálních 
dějin ostravské průmyslové oblasti, publikoval 

ve Slezském sborníku a v Časopise Matice mo-
ravské (* 14. 6. 1924) - 5. výr. úmrtí
31. 3. 1934 Zemřela BALDESSARI-PLUMLOV-
SKÁ, Vojtěška, autorka loutkových her, básnířka, 
divadelní ochotnice a organizátorka, dramatička, 
kreslířka, malířka, prozaička, psala pohádkové 
a loutkové hry, působila v Kroměříži, Olomouci, 
Plumlově, Rýmařově, Šternberku, (* 17. 4. 1854) 
- 75. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 3. 1824 Narozen SMETANA, Bedřich, český 
hudební skladatel, zakladatel české národní hudby 
(+ 12. 5. 1884) - 185. výr. narození
3. 3. 1994 Zemřel KRYL, Karel, český hudebník 
a básník, autor písní (* 12. 4. 1944) - 15. výr. úmrtí
5. 3. 1874 Narozen BÍM, Hynek, sbormistr, sbě-
ratel lidových písní, upravoval lidové písně,  autor 
sbírky písní, popularizačních zpěvníků (+ 30. 12. 
1958) - 135. výr. narození
8. 3. 1829 Narozen REKTORIS, Bedřich, hudeb-
ní skladatel, autor církevních skladeb i pochodů 
pro dechovou hudbu (+ 15. 4. 1900) - 180. výr. 
narození
10. 3. 1944 Narozen NOVÁK, Pavel, hudební 
skladatel, textař, zpěvák pop music, autor hudebně 
výchovných programů pro děti, autor několika knih 
(+ 11. 2. 2009) - 65. výr. narození
11. 3. 1914  Narozen VONÁSEK, Rudolf, kon-
certní a operetní zpěvák, operní pěvec, překladatel 
operních libret, kantátových a písňových textů, člen 
Národního divadla v Praze (+ 12. 11. 1995) - 95. 
výr. narození
15. 3. 1904 Narozen HADRAVSKÝ, Franti-
šek, dirigent, sbormistr, organizátor hudebního 
života v Holešově, zakládající člen a předseda 
Divadla 6. května, sbormistr a dirigent Podhoranu
(+ 13. 9. 1987) - 105. výr. narození
17. 3. 1929  Zemřel RAUSCHER, Julius, hudební 
skladatel, sbormistr Moravanu v Kroměříži, autor 
skladeb klavírních, houslových a písní, autor hu-
debních učebnic, působil v Holešově, Kroměříži, 
Olomouci (* 4. 4. 1859) - 80. výr. úmrtí
19. 3. 1969 Zemřel SCHAEFFER, Theodor, 
pedagog, hudební skladatel, autor orchestrál-
ních děl, komorních, klavírních a jiných skladeb 
(* 23. 1. 1904) - 40. výr. úmrtí
24. 3. 2004 Zemřel DOUBRAVSKÝ, Petr Jan, 
dirigent, hudební skladatel, působil v Čs. rozhla-
se v Praze, autor kantát, smyčcových kvartetů 
(* 10. 4. 1925) - 5. výr. úmrtí
26. 3. 1874  Narozen NEDBAL, Oskar, český 
skladatel, dirigent a violista (+ 24. 12. 1930) - 135. 
výr. narození
27. 3. 1794  Zemřel HABRICH, Alexius, hudební 
skladatel, autor chrámových skladeb, historických 
spisů (* 26. 7. 1736) - 215. výr. úmrtí

 HK

Univ. prof. Dr. Mirko Očadlík, doktor věd, dě-
kan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
čestný občan města Holešova, se narodil 1. března 
1904 v Holešově. Jeho otec JUDr. Josef Očadlík 
byl významným obecním pracovníkem a jako zem-
ský poslanec se zasloužil o zřízení zemské reálky 
v Holešově. Mirko Očadlík prožil chlapecká léta ve 
Vídni, poté studoval gymnázium v Holešově, posléze 
v Praze, kde maturoval a pokračoval ve studiu práv 
na Karlově univerzitě. Brzy však přešel na filozo-
fickou fakultu, kde studoval hudební vědu, estetiku 
a historii. Doktorátu filozofie dosáhl v roce 1946, dok-
torem historických věd se stal v roce 1956. Již jako 
student se ocitl ve středu pražského hudebního dění 
a stal se uznávaným hudebním publicistou, kritikem 
a vynikajícím znalcem Bedřicha Smetany. 

 V letech 1928 - 1950 působil v Českosloven-
ském rozhlase, od roku 1948 byl profesorem dějin 
hudby na AMU, odkud byl v roce 1950 povolán na 

Vzpomínka na PhDr., DrSc. Mirka Očadlíka
Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde zřídil 
v r. 1959 Ústav pro dějiny české hudby, jehož byl 
ředitelem.

Očadlíkova muzikologická a hudebně-kritická 
činnost byla provázena činností organizačně-po-
pularizační. Ve Spolku pro moderní hudbu a jako 
redaktor časopisu Klíč propagoval díla předních 
osobností soudobé světové a české hudby, např. 
Stravinského, Prokofjeva, Schönberga a jiných. 
V centru jeho vědeckého i popularizačního zájmu 
stála osobnost Bedřicha Smetany. 

 Tematický rozsah Očadlíkových prací zabírá 
české dějiny od nejstarších dob po nejmodernější a 
celou oblast světové hudby na koncertních pódiích. 
Jeho nejrozsáhlejší prací je „Svět orchestru, prů-
vodce orchestrální hudbou“, ve kterém seznamuje 
čtenáře s veškerou hudební tvorbou. O vzniku této 
knihy napsal: „V roce 1936 jsem byl vyzván Fran-
tiškem Halasem, abych své rozhlasové výklady 

vydal knižně jako koncertního průvodce… Mým 
záměrem bylo napsati přehlednou pomůcku laikům 
pro poslech hudby orchestrální…“  

Zásluhou Mirko Očadlíka došlo v roce 1959 
k odhalení pomníku F. X. Richtera, slavného hu-
debního skladatele v Holešově. Na Holešov Očad-
lík nezapomínal ani v době svých studií v Praze, 
při návštěvě Holešova nikdy nezapomněl zajít 
k pomníku Bedřicha Smetany. V roce 1969 byl 
vydán při oslavách 70. výročí založení gymnázia 
jeho dopis ze 6. května 1964, v němž se vyznává 
ze své lásky k rodnému městu a kraji. Nedlouho 
před svým úmrtím věnoval městu Holešov svou 
rozsáhlou, nesmírně cennou knihovnu, která je 
nyní uložena v Městské knihovně.

Mirko Očadlík zemřel 26. června 1964 v Pra-
ze a byl pohřben na Vyšehradě. V roce 1974 byla 
na jeho rodném domě na náměstí Dr. E. Beneše 
odhalena pamětní deska. HK               
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Zimní turnaj v Chropyni - porážka a vítězství

Osadní výbor v Žopích uspořádal pro děti karneval 
V sobotu 7. února uspořádal 

Osadní výbor Žopy pro děti karne-
val. Pestře vyzdobená místnost se 
po obědě začala plnit těmi nejmen-
šími žopskými ratolestmi. Celé od-
poledne se tancovalo, štěstí ve hře 
si mohly děti vyzkoušet nejen při 
různých soutěžích, ale také v tombo-
le, kterou jsme připravili díky našim 
sponzorům, ke kterým patřili p. Do-
leželová, p. Pospíšilová - obchod Be-
ruška, p. R. Bubík, SATTURN s.r.o., 
PINGU SPORT s.r.o., J+H nábytek 
a hasiči Žopy.

Karnevalové veselí zpestřily 
svým vystoupením holešovské ma-
žoretky Klaudie Pospíšilová a Adéla 
Froňková. Předvedly nám sestavu, 
se kterou budou vystupovat na mi-
strovství ČR.

Masky byly krásné, nápadité, 
a proto si všechny zasloužily odmě-

nu. Při představování masek zazněla 
nejkrásnější věta: „…já se jmenuji ča-
lodějnice maminčina…“ Takové „per-
ličky“ a rozesmáté dětské tváře jsou 
pro nás tou nejkrásnější odměnou. 

Fantazie při vymýšlení masek 
byla velká, a tak se na tanečním par-
ketu proháněli například princezny, 
rytířové, bojovník Ninja, různá zví-
řátka, loupežník, indián i Karkulka. 
Nejoriginálnější byla maska, která si 
říkala „Technické služby Žopy“.

Ovšem s úklidem na závěr 
jsme si museli nakonec poradit sami 
... v té době již tato maska po nároč-
ném odpoledni v klidu a spokojeně 
ve své postýlce spala.

Velké poděkování patří pořa-
datelkám a také všem, kteří náš 
karneval jakkoliv podpořili.

Martina Sedláčková 
OV Žopy Účastníci dětského karnevalu v Žopích. 

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na březen
BARBERY Muriel - S elegancí ježka: Prostý 
a dojemný příběh o setkávání a míjení, o slepotě 
a vidění, o pomíjivosti a věčnosti.
BAUER Jan - Ve službách Svatoplukových: 
Nový historický román z 9. století, z období Velko-
moravské říše.
CIPROVÁ Oldřiška - Čas žít, čas milovat: Milostný 
historický román, dějově zasazen do 14. století.
HARTL Peter - Podvedeni, obelháni a převy-
chováni: Exemplární životní příběhy z totalitního 
světa,  mapující dětské osudy 20. století
CHABON Michael - Židovský policejní klub: 
Nejnovější román skvělého amerického autora se 
odehrává v alternativní přítomnosti v aljašském 
městě Sitka, kde životem umlácený detektiv od-
dělení vražd Meyer Landsman začíná vyšetřování 
nového případu.
KONÁŠOVÁ Lucie - Nemocnice na kraji města. 
Nové osudy: Románová podoba dalšího pokra-
čování legendárního televizního seriálu Jaroslava 
Dietla.
CHRISTIE Agatha - V hotelu Bertram: Slečna 
Marplová řeší vraždu hotelového portýra.
KORBER Tesse - Královna karavan: Historický 
román o královně Julii Aurelii Zenobii, která se ve 3. 

století našeho letopočtu ujímá vlády nad pouštním 
městem Palmyrou.
NABOKOV Vladimir - Mášeňka: Autorův první 
milostný román se točí kolem vztahu mezi býva-
lým bělogvardějským důstojníkem a jeho někdejší 
první láskou.
PALAHNIUK Chuck - Program pro přeživší: 
Vynikající a vysoce aktuální černá groteska vysmí-
vající se moderním kultům, sektám i mesiášství 
amerických televizních kazatelů, hovořící zároveň 
o vlivu médií a propagandy, o masové kultuře 
a manipulaci.
REJŽEK Jan - Nic moc: Básně z let 1980-1988 
od ostrého glosátora společenského dění.
ROCHE Charlotte - Vlhká místa: Kontroverzní 
román, který čtenářskou obec rozdělil na dva ne-
smiřitelné tábory.
ŠTIAVNICKÝ Andrej - Sbohem, čachtická paní: 
Strhující příběh Anny Rosiny Listiusové a Žofie 
Bošňákové.
ŠULC Jiří - Operace Bruneval: Napínavý špio-
nážní román z období 2. světové války.
TŘINÁCTÁ KOMNATA: Osudové křižovatky slav-
ných v knižní podobě již potřetí.
VĚTVIČKA Václav - Herbář pod polštář: Malé, 

spíše než botanické, literární portréty rostlin, tak jak 
je autor vyprávěl v Českém rozhlase 2 - Praha.
WALTARI Mika - Bosá královna: Autorův vůbec první 
historický román odehrávající se ve Švédsku 16. stol.
KNOPP Guido - Holocaust: Autor předkládá jednu 
z nejobsáhlejších dokumentací k největšímu zločinu 
v dějinách lidstva.
KOLÁČEK Luboš Y. - Vzpomínky na Ludvíka 
Součka: Komentované rozhovory s paní Dagmar 
Součkovou, manželkou Ludvíka Součka, a s dal-
šími pamětníky.
KUČA Karel - Města a městečka v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku: 7. díl (Str-U) rozsáhlé 
encyklopedické řady představující historii měst 
a městeček v Česku.
NAVARA L.; KASÁČEK M. - Mlynáři od Babic: 
Nová fakta o osudovém dramatu 50. let 20. století 
v Babicích na Třebíčsku.
WOODALL James - John Lennon a Yoko Ono. 
Dva rebelové - jedna legenda: Vztah dvou lidí, 
člena slavné skupiny Beatles a jeho ženy, excent-
rické japonské umělkyně. 
Další knižní novinky a fond knihovny na adre-
se: www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz I.Ž.

Výzva
V pátek 20. 2. 2009 se, s největší prav-
děpodobností před soukromou školou 
p. Stratila, ztratil zlatý snubní prstýnek 
se jménem Liduška a datem 10. 9. 2005. 
Prosíme případného nálezce o jeho vrá-
cení. Kontaktujte nás prosím na tel: 
776 34 17 32. Děkujeme, nálezci se 
odměníme.

FK Kozlovice - SFK ELKO Holešov
5   (3:0)   2

V posledních letech náš stálý soupeř 
v přípravě je účastníkem přeboru Olomoucka. 
Bilance s ním je stále nepříznivá. Faktem zů-
stává, že Holešov nastupoval bez hráčů, kteří 
hrávají v naší defenzivě. Chyběli tak Frybort, 
Bačík, Ohlídal a Šimík. Výšková převaha hráčů 
Kozlovic se zřetelně projevila. V 5. a 26. minutě 
se po neuvěřitelných chybách hostí dostal sou-
peř do vedení - 2:0. Ve 31. minutě pak zvýšil 
- i když z postavení mimo hru - na 3:0. Hosté 
nedokázali ze svých šancí do poločasu pro-
měnit ani jednu. Navíc slabý rozhodčí odpustil 
domácím po faulu na Roubalíka jasný pokutový 
kop. V 56. minutě však již penaltu odpískal, 
ale na druhou stranu Kozlovice zvýšily na 4:0. 
V 67. minutě se několik hráčů Holešova snažilo 
dorazit míč do branky a nakonec to byl Belza, 
kterému se to povedlo - 4:1. Pak ale přišla 72. 
minuta a soupeř zvýšil ze sóla na 5:1. Tečku 
za utkáním učinil v 87. minutě  Roubalík z po-
kutového kopu - 5:2.     

SPORT
Holešov - Krejčí - Belza, Charuza, Odstrči-

lík, Vávra - Marek, Bejtkovský, Münster, Barták 
- Roubalík, Hlobil. Střídal Slováček. 

SFK ELKO Holešov - FC Kralice na Hané
2   (2:0)   1

Dalším soupeřem Holešova na zimním 
turnaji byl také účastník krajského přeboru 
z Olomoucka, mužstvo Kralic. Jak už se stalo 
tradicí zimních turnajů, opět chyběli Belza, 
Marek, Ohlídal, Hlobil a Vávra. Onemocněl 
také trenér, takže mužstvo vedl pan Dvorník, 
který si musel pomoci několika hráči B muž-
stva. V první půli hrálo mužstvo v herní pohodě 
a z toho pramenily i šance. Již v 9. minutě 
zazvonila tyč. V 18. minutě pak byl podržen 
Roubalík a z pokutového kopu otevřel skóre 
Bejtkovský - 1:0. Ve 31. minutě opět po faulu 
za šestnáctkou prostřelili z trestného kopu hos-
tující zeď Roubalík - 2:0. Po prostřídání ztratila 

hra na přesnosti a příležitosti měli hosté, kteří 
ale zahodili šancí na dvě utkání. Až v 90. minutě 
snížili z ofsajdu na konečných 2:1.

Holešov: Krejčí - Topič, Bačík, Odstrčilík, 
Frybort - Charuza, Münster, Bejtkovský, Rou-
balík - Barták, Slováček.

Ve druhé půli střídali Šimík, Jirsa, O. Su-
mec a Přívara Vl. Trenér: Milan Dvorník.  
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Hodnocení žákovského týmu DFK Holešov na podzim 2008
Tým žákyň Dívčího fotbalové-

ho klubu Holešov působil na pod-
zim 2008 v okresním přeboru mlad-
ších žáků ve skupině A, kde se 
umístil na 3. místě s šesti výhrami 
a třemi porážkami. Družstvo do-
znalo obrovských změn: do celku 
žen odešly největší opory Adéla 
Motalová, Dominika Stolářová, Lu-
cie Csefalvayová a Andrea Pagá-
čová, a dále již za žákyně nehrály 
Magda Jiroušková, Klára Konečná 
a Tereza Stratilová. Po nenastou-
pení Zavadilové do přípravy byl vy-
řešen brankářský post přesunutím 
Venduly Kuchařové na toto místo 
z pole a tento tah se ukázal jako 
velmi vydařený. Vendula na tomto 
postu podávala výborné výkony 
a patřila na podzim mezi hlavní 
opory týmu. V zápasech se ob-
jevily úplně nové nadějné hráčky, 
především Zuzana Kopečná, dále 
Jaroslava Šefránková a Michaela 
Podolová, které spolu se zkuše-
nějšími děvčaty tvořily nový herní 
projev žákovského družstva.

Nejlepší hráčkou a tahounem 
týmu byla jednoznačně talentovaná 
Michaela Dobroslávková, která zá-
roveň odehrála soutěž v ženském 
celku a její herní a fyzické zatížení 
bylo na podzim ze všech děvčat 
v celém oddíle největší. V tabulce 
střelců soutěže se umístila na dru-
hém místě s 16 brankami, přičemž 
citelně chyběla v několika utkáních 
kvůli nemoci a termínové kolizi zá-
pasů žákyň a žen. Velmi dobré 
výkony předváděl rovněž Miroslav 
Tkadlec, který hraje s žákyněmi 

již druhou sezónu, a doplňuje tak 
své sportovní působení v hokeji 
a ve florbale fotbalem. Z mla-
dičkých hráček udělala největší 
výkonnostní skok 9letá Veronika 
Zalabáková, z nových hráčů se 
představili Jaroslav Trhlík a Ga-
briela Lipková. Celkové umístění 
a výkony by na jaře měly mít vze-
stupnou tendenci, neboť do zimní 
přípravy se zapojily talentované 
Lucie Matulová a Tereza Vybíralo-

vá, které budou zřejmě velkými po-
silami celku v jarních zápasech.

Družstvo žákyň DFK Holešov 
na podzim tvořili: Vendula Kucha-
řová, Michaela Dobroslávková, Zu-
zana Kopečná, Alena Koukalová, 
Adéla Kuchařová, Gabriela Lip-
ková, Michaela Podolová, Natálie 
a Terézie Pospíšilíkovy, Jaroslava 
Šefránková, Michaela Vrubelová, 
Veronika Zalabáková, Miroslav 
Tkadlec a Jaroslav Trhlík.

Tým žákyň začne tréno-
vat na hřišti na stadionu Míru 
od středy 4. března a do jeho 
řad zveme všechny zájemce 
ve věku od 8 let. V současné 
době trénují fotbalistky DFK 
Holešov 2x týdně v tělocvičně 
3. ZŠ, kontakt na trenérku je: 
mobil 605 702 141 nebo získáte 
informace na stránkách oddílu 
www.dfkholesov.cz.

Mgr. Svatava Ságnerová

Horní řada: trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, Michaela Dobroslávková, Adéla Kuchařová, 
Zuzana Kopečná, Alena Koukalová, Miroslav Tkadlec, Michaela Podolová a trenér František Bělíček; 
dolní řada - Michaela Vrubelová, Veronika Zalabáková, Natálie a Terezie Pospíšilíkovy, Jaroslav Trhlík, 

brankářka Vendula Kuchařová.

Již po čtvrté uskutečnil Dív-
čí fotbalový klub Holešov 4denní 
zimní kondiční soustředění v Raj-
nochovicích. Skvělé sněhové 
podmínky předurčily hlavní náplň 
celé akce - tréninku, turistických 
vycházek i závodů na běžkách se 
celkem zúčastnilo 20 členek oddílu, 
které poznávaly krásy nádherné 
zimní krajiny v Hostýnských vrších, 
zdokonalovaly svou běžeckou 
techniku a závodily v individuální 
i štafetové soutěži na lyžích. Tři 
turistické výšlapy prověřily nejen 
fyzickou zdatnost všech účastnic, 
ale byly jednou z nejzábavnějších 

Zimní soustředění DFK Holešov
částí celého pobytu - zejména 
sjezdy některých hráček do údolí 
byly vrcholným zážitkem těchto 
výletů. Přes aktuální chřipkovou 
epidemii trénovala děvčata 4x den-
ně při běhu v terénu, na běžkách, 
na umělé trávě s míčem a večer 
v tělocvičně absolvovala kondiční 
cvičení. Vynikající zázemí v hotelu 
Polom společně s výraznou pomocí 
rodičů hráček při organizaci celé 
akce velmi napomohly k hladkému 
průběhu čtyř dnů. Zimní soustředě-
ní opět výrazně utužilo celý kolek-
tiv před nastávající jarní sezónou 
a nové dívky z týmu žákyň se při 

společných sportovních a spole-
čenských aktivitách sžily se stá-
vajícím týmem žen. Závěrečným 
bonbónkem byl sjezd kopce v maš-
karních převlecích, při kterém se 
všechny účastnice vydatně poba-
vily. Všechna děvčata - Kačka, Jar-
ča 2x, Růža, Háňa, Pája, Andrea, 
Domka, Terka i Terezka, Hanka, 2x 
Míša, Silva, 2x  Lucka, Alena, Zita, 
Marta Jana - zaslouží poděková-
ní za vynikající přístup k tréninku, 
skvělou disciplínu a dobrou náladu, 
které nás provázely celé čtyři dny 
v Rajnochovicích.

Výsledky závodu na běžkách: 
1. Andrea Pagáčová 1:49,0 s
2. Silvie Weissová 1:55,0 s
3. Kateřina Brezanská 2:01,0 s
3. Pavlína Jablunková 2:01,0 s

Štafetový běh: 
1. Dominika Stolářová - Michaela 
Dobroslávková - Tereza Vybíralová
2. Jaroslava Jurčová - Hana Sam-
sonková - Kateřina Brezanská
3. Pavlína Jablunková - Růžena 
Ševelová - Andrea Pagáčová
3. Zita Pospíšilová - Lucie Ságne-
rová - Marta Jablunková

Mgr. Svatava Ságnerová

Omluva 
příznivcům

Dívčí fotbalový klub Holešov 
se omlouvá všem svým pří-
znivcům za neuskutečněné 
utkání proti týmu žen SUN 
Academy z Nigérie, které mělo 
být sehráno v pátek 13. 2. 
2009 v Hulíně - nigerijský tým 
bohužel neobdržel vstupní 
víza do České republiky.

V sobotu 7. března se uskuteční zá-
pas fotbalových benjamínků mezi 
SFK Holešov a SK HS Kroměříž. 
Utkání začne v 10.00 hodin v tělo-
cvičně TYMY ve Všetulích.

Zápas benjamínků

Od pondělí 9. do pátku 13. března 
pořádá SVČ Holešov prázdninový pobyt 
pro lyžaře i nelyžaře. Ubytování je za-
bezpečeno na Trojáku, pro zájemce je 
připravena možnost lyžařského výcviku 
s instruktorem. 

Cena za tábor je 2.290 Kč za dítě 
a 2.690 za dospělého. V této ceně je 
ubytování, doprava, plná penze, pro-
gram, pedagogický a zdravotnický do-
zor, materiál a odměny. 

O prázdninách 
sněžnou dolinou
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Prusinovice - V pořadí již 16. ročník popu-
lární Rohálovské desítky se uskuteční v sobotu 
28. února v Prusinovicích. Start hlavního dese-
tikilometrového silničního závodu, jehož význam 
přesahuje hranice regionu, bude patnáct minut 
po jedenácté hodině. 

Pořadatelé očekávají podobně jako vloni hoj-
nou účast závodníků. K těm nejatraktivnějším má 
patřit černá perla z Afriky - Ezekiel Jafari Ngimba. 
Tento mladíček z Tanzanie se podle pasu narodil 
v roce 1989. Jak sám ale říká, neví přesně, kdy 
se vlastně narodil. V letošní sezóně hostuje v AK 
Kroměříž, a pokud se postaví na start, bude hlavním 
favoritem závodu. Svoji formu potvrdil na PMEZ 
v krosu 1. února v tureckém Istanbulu, kde obsadil 
skvělé sedmé místo. Na pár dní odletěl zpět pod 
Kilimandžáro, kde absolvuje závěrečnou část pří-
pravy. Po účasti v Prusinovicích ho možná uvidíme 
na startu také dalších běžeckých závodů v České 
republice, jeho pobyt je plánován na jeden měsíc.  

Vedle hlavního závodu poběží v několika ka-
tegoriích také žáci a dorostenci. Již podruhé budou 
letos pořadatelé vyhodnocovat také nejrychlejší 
běžce Mikroregionu Holešovsko. V loni byli v této 
kategorii nejrychlejší Jakub Hřib z Němčic, To-
máš Sehnal z Drásal Teamu Holešov a Jaroslav 
Sedláček závodící v barvách ALTEC Int. Holešov. 
Závod v silničním běhu je zařazen do 1. roční-
ku moravsko-slovenského běžeckého poháru 
a do Velké ceny vytrvalců Olomoucka. Ve 13.30 
se pak uskuteční vyhlášení vítězů.

V sobotu startuje v Prusinovicích populární silniční běh
PROGRAM PRO DIVÁKY 

Vedle samotného závodu v Prusinovicích 
pravidelně pamatují i na diváky. Kromě tomboly 
pro závodníky tak připravili tombolu i pro ně. Vy-
hrát některou z více než stovky cen může každý, 
kdo si zakoupí los za 5 korun. Losování tomboly 
se uskuteční třicet minut po poledni. Hlavních 
deset cen pak při vyhlášení výsledků. Vítěz hlavní 
ceny se bude moci na Prusinovice a okolí podívat 
z koše horkovzdušného balonu. Výherci však 
mohou vyhrát také sele na grilování, psací stůl, 
autochladničku a další věci. 

Divákům by se měl představit také bývalý 
fotbalový brankář české reprezentace, Baníku 
Ostrava a Newcastle United Pavel Srníček a také 
Bursas Charalambos alias Karel Fokos, míčový 
žonglér, držitel 19 zápisů v Guinnessově knize 
rekordů. V programu se představí také skupina 
napoleonských vojáků. Ti také samotný závod 
odstartují - upozornění, že je pět minut do startu, 
provede Robert Tuček z Dřevohostic výstřelem 
z napoleonského děla.

Z HISTORIE 
Historie populárního závodu se začala psát 

v roce 1994. Do roku 1998 pod názvem Rohálov-
ská dvacítka a následně byl závod zredukován 
na polovinu. V patnácti ročnících startovalo celkem 
2919 běžců a běžkyň. 2853 doběhlo úspěšně 
do cíle a zbývajících 66 závod nedokončilo.

(frs)
Ezekiel Jafari Ngimba - hlavní hvězda 
letošního ročníku Rohálovské desítky. 

Cykloteam hledá cyklisty
Cykloteam OD Morava nabízí členství žákům a studentům, kteří rádi 
jezdí na kole, případně mají chuť změřit své síly na závodech v dresech 
cyklotýmu.
Kontakt: Ludmila Majdlochová, OD Morava, nám. Dr. E. Beneše 
7, Holešov, Tel.: 602 155 987, e-mail: majdlochova@rezny.cz, www.
odmoravateam.cz

Policejní mistrovství 
úspěšné pro Holešov 

Kdo bude nejlepší?
Holešov (frs) - Na tradičním plese sportovců pořádaném společností 

Prompt Servis Kroměříž a Týdeníkem Kroměřížska 7. března budou vyhláše-
ni nejlepší sportovci okresu Kroměříž uplynulého roku. Rada města Holešova 
při této příležitosti doporučila k ocenění trenéra úspěšných mladých fotbalistů 
Ladislava Lindu, cyklistu a účastníka extrémních etapových bikemaratonů 
po celém světě Radoslava Šíbla a minigolfistu Radka Doležela. 

Ve dnech 9. - 12. února 2009 se v krásném sportovním areálu v Novém 
Městě na Moravě konalo Policejní mistrovství České republiky v lyžování. 
Tradičním účastníkem byl také tým útvarů ministerstva vnitra, jehož větší 
část tvořili zaměstnanci a studentka Vyšší policejní školy a Střední policejní 
školy MV v Holešově kpt. Mgr. Pavel Kubíček, kpt. Mgr. Antonín Nášel 
a stržm. Bc.Tereza Jansová. V náročném sportovním programu výborně 
reprezentovali školu a město Holešov a získali následující ocenění:

Ženy: 5 km klasicky - 2. stržm. Bc. Tereza Jansová, 7,5 km volně - 3. 
stržm. Bc. Tereza Jansová, kombinovaný závod -3. stržm. Bc. Tereza Jansová, 
štafety - 5 km volně - 5 km klasicky - 10 km volně - 10 km klasicky - 3. stržm. Bc. 
Tereza Jansová, kpt. Mgr. Pavel Kubíček, Petr Šimůnek, Jaromír Šimůnek.

Závodníkům gratulujeme k vynikajícím výsledkům a nominovaným 
reprezentantům - stržm. Bc. Tereze Jansové a trenéru reprezentačního týmu 
Policie ČR kpt. Mgr. Pavlu Kubíčkovi - přejeme hodně štěstí na policejním 
mistrovství Evropy, které se koná v březnu ve švédském Tarnäby.

kpt. Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěšní lyžaři z holešovské policejní školy.
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Sudoku

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Sám nejsi nic.
 
Ke které knize se rád vracíte?
K Jirotkovu Saturninovi.
 
Váš oblíbený umělec?
Hlad, dokáže i ze suchého chleba udělat božskou manu.
 
Jaký sport vás oslovuje?
Společenský tanec.
 
Co máte rád na talíři?
Jídlo. Ptáte se jaké? Dobré.

Kde si rád posedíte?
Ve stínu u pípy.
 
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
To by byl dlouhý seznam, a já mám být stručný.
 
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Slunění a koupání v rusavské přehradě.
 
Z čeho máte největší obavu?
Že zklamu všechny, které jsem pozval na pustý ostrov.
 
Ve které historické době byste chtěl žít?
V současnosti, protože i současnost bude jednou historickou 
dobou.
 
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Jsem „čecháček“, který emigroval na Moravu, a nelituji.
 
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Jeden můj bývalý kolega, když řešil nějakou nepříjemnou právní 
věc, říkával: „… že jsem se raději nevyučil řezníkem.“ 

Mgr. František Kulhavý, Dr.
právník města Holešov

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA aneb TRIO, KTERÉ JEN TAK NEPŘE-
HLÉDNETE  A KTERÉ POTKÁTE SNAD JEN NA MASOPUSTU. Je to 
tak.  Na tuhle rodinku jsme skutečně narazili během masopustu. Bylo to 
v sobotu 21. února v Rymicích a  všem třem to tuze slušelo.

RR  

Takřka padesátka čtenářů našeho listu reagovala na fotohádanku 
z čísla 2/2009. Na fotografii správně poznali detail, který byl pořízen 
ve Školní ulici. „Na fotografii je obrázek domu ze Školní ulice. Ulice, která 
by si již dávno zasloužila novou tvář,“ napsala nám v e-mailu Iveta Krajčová 
z Holešova, která se tak stává výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako 
druhý byl vylosován Josef Šromota z Kroměříže, který si zajde, respektive 
zajede na pizzu do Pizzerie U Letiště. 

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět Marii Krajcarové z Holešova a Daně Paštěkové z Martinic. Všem 
vylosovaným redakce gratuluje!

A tady je dnešní hádanka: Poznáte, co je to za budovu? Nápovědou 
může být to, že stojí v Holešově. Odpovědi posílejte na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov. (red)


